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 ןשגנול
 ץישידַיי ןופ
 עיקיטעװַאש
 לעבַײלװע



 טַײהרעמ יד טלעטשעגרָאפ זיא גנולמאז רעקיזָאד רעד ןיא

 רעגיילטנורג יד ןופ ןביוהעגנָא ,רעקיאזַארּפ עשידִיי עשיטעװָאס

 טימ טקידנעראפ ןוא רוטארעטיל רעשיטעװַאס רעשידִיי רעד ןופ

 .סקּוװּוצ ןשירארעטיל ןקיזעמָאכלימכַאנ רעזדנוא

 רעבַײרש רעדעי .קיטאמעט יד זיא קיטראנזײשראפ ןוא ךַײר

 רעדעי ןיא ,טרָאװ ןגייא ןַײז טימ ,ליטס םענעגײא ןַײז טימ טמוק

 ןופ עלעקניװ א ןזיװאב טרעװ רויטאינימ ,עלעװָאנ ,גנולייצרעד

 לופסקורדנַײא ןא יז ןפאש ןעמאזוצ עלא ןוא ,ןבעל רעזדנוא

 ינטעװָאס ןיא קלָאפ עשידִיי סָאד סָאװ ,געװ ןסיורג םענופ דליב

 עלופמור קיצפופ יד ןופ ךעשעמ ןיא טכאמעגכרוד טָאה דנאבראפ

 .ןרָאיײרעבאיטקָא

 -ריב רעד ,עיצוילָאװערירעבאיטקָא עשיטסילאיצַאס עסיורג יד

 ,טפאשטריװסקלַאפ רעטריניר רעד ןופ גנולעטשפוא יד ,גירקרעג

 ןופ ןַײּפ יד ,עמָאכלימ עשידנעלרעטַאפ יד ,ןרָאיפניפ עטשרע יד

 רעד ,רעיױדסױא רעד ,ןרעגאל-עיצארטנעצנַאק יד ןופ ןוא ָאטעג

 ןא טניפעג ץלא סַאד -- גיז רעקיטכיל רעד ןוא ףמאק רעשיָארעה

 .ךוב ןקיזָאד םעניא גנולגיּפשּפָא

 טימ ָאטינ ןיוש ןענַײז ךוב םענופ ןרָאטװא לָאצ עסירג א

 :ראפ טינ לָאמניק ןלעװ קרעװ ןוא ןעמענ ערעייז רעבָא ,זדנוא

 ,עטלצרַאװראפ-ףיט יד ןענַײשאב קיזנעטש ןלעװ יז ,ןרעװ ןסעג

 ,רוטארעטיל עשידִיי עשיטעװָאס עקידעבעל עקיטפאז

 ינאירבערעס .י טלעטשעגפיונוצ

 ןעג .ט רָאטקאדער



 קושטבא םָארווא
 טפאשרעוואב
 (סאּפש א)

 עיצנאטסָארטקעלע רעשיטָאטש רעד ףא גנולמאזראפ עניימעגלא יד

 -- יקסלָאּפמאי ןענאטשעג זיא ענובירט רעד ףא .עדנע וצ ןעגנאגעג זיא

 ,טרָאװ גנאל ןַײז סולש םוצ טריפעג ןוא -- לרעמעק ןופ ּפָארּפטלוק רעד

 -ייצ יד ןיא ןעלקיטרא ליפ יד ןופ רענייא יו ןעגנולקעג טָאה ףָאס רעד

 סעכַײש עטנעָאנ רָאג א טאהעג סע טָאה ךָאד -- ,געט ענעי ןיא ןעגנוט

 -ַָאדאכ עטצעל יד טָאה סָאװ ,עיצנאטסָארטקעלע רעקיזָאד רעד וצ ךיוא

 .עיראווא ןא ךָאנ עיראווא ןא ןבעגעג םיש
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 ןטליקעגוצ לסיב א ןַײז טימ טריטנעצקא רע טָאה -- ,םירייוואכ ---
 ןטשרע םענופ ףָאס םוצ -- ,זיא רע יו ,רעטלע םיא טכאמ סָאװ ,לָאק
 רעד ןיא טרָא ןטייווצ ןפא סיורא ךיז טקור דנאל רעזדנוא ןעוו ,רָאיפניפ
 ןטצעל םעד ןופ ךעשעמ ןיא ןעוו ,קיטעגרענעָארטקעלע ןַײז טיול טלעוו
 -- ,עיגרענעָארטקעלע טאווָאליק ןענָאילימ ןעמוקעגוצ דנאל ןיא זיא רָאי
 -רענע טימ ןגרָאזאב טינ עיצנאטס רעזדנוא ןָאק טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 עבלאה א ןוא ,ןטייווצ ןכָאנ לסעק ןייא טצאלּפ סע .קירבאפ רעזדנוא עיג
 .שינרעטצניפ רעטכידעג ןיא ןעקנוטעגנַייא טכאנ עדעי זיא טָאטש

 רע .סעיראווא יד ןגעוו זיולב טינ רעבָא טדערעג טָאה יקסלָאּפמאי
 טניושעג טינ ,עקידלוש עטערקנַאק ןגעו טדערעג טַײצ עצנאג יד טָאה
 ןבָאה ןשטנעמ רָאּפ א .סַײרכרוד םעניא טקידלושאב טָאה רע ןעמעוו ,יד
 ףא ןציז ןלָאז ייז יו ,טליפעג ךיז לאז ןיא רעצעלּפ-ץיז ערעייז ףא
 ,סעקעוושט

 רעכעלקיד ןַײז ףא קעסאּפ ןטיירב םעד טכיראפ טָאה יקסלָאּפמאי
 ןצעמע רעפראש ךָאנ ךיז טיירג רע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .עזולב-יקאכ
 ,ןעגנאלרעד וצ

 רעטַײװ רע טָאה -- ,ןכַײרטשרעטנוא ןעמ ףראד סרעדנוזאב ןוא --
 טימ טצענערג סָאװ ,םזינוטרָאּפָא ןראבזָאלרעדמוא םעד -- ,טדערעג
 רעכלעוו ,רָאטקעריד םענעזעוװעג רעזדנוא -- ןטאנג אב ,יירעקידעש
 -ייטראּפ ערעכעה יד ייס ,ָארויב יד ַײס טקַיוראב טַײצ עצנאג יד טָאה
 ,גנונעדרָא ןיא ץלא זיא עיצנאטס רעד ףא זא ,ןענאגרָא

 ,טגנערטשעגנָא ךיז טָאה לאז רעד
 -לָאב יד טלצנערטעצ ּווו-ץעגרע ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עניוזא ראפ --

 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יװ ,ערעייז טיײקמאזכאוו עשיטסיוועש
 םוש ןייק זיא -- ,םיטש יד טרעכעהעג יקסלָאּפמאי טָאה -- ,ןטאנג
 ,טאיראטעלָארּפ ןכרוד ןרעוו טלּפמעטשעג ןפראד ייז ,גונעג טינ ףָארטש
 ,םינָאס-ןסאלק ןוא רעטעראפ יו

 ,לשיט םענופ ןעגנאגעגּפָא זיא רע ,ץלא טגָאזעגּפָא טאהעג טָאה רע
 ןפא זיא רע .ןצעזוצוצ ךיז טרָא ןא טכוזעג ,טדערעג טָאה רע ןכלעוו אב
 ןדמערפ-דליוו א ךרוד יו ,ןטאנג ךרוד ןעגנאגעגייבראפ לקנעב םוצ געוו
 ,ןשטנעמ

 :ענעצס רעד טָא ךָאנ טריּפשעג םעטָא ןטּפאכראפ טימ עלא טָאה'מ
 םעד טלעטשעגפוא עיצנאטסָארטקעלע רעד ףא עגאל יד טָאה ,סנטשרע
 עיצנאטס רעד ןגעוו טָאה טייק-ןוא-דניק ,סיפ יד ףא וויטקעלָאק ןצנאג
 עג עדנזעװנָא לייט א טָאה ,סנטייווצ ,ןוא .ןטוג םוצ טינ ןוא ,טדערעג
 טָאה'מ .ענעצס רעד ףא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,עמארד עליטש יד טגער
 .םירייואכ עטסטנעָאנ ייווצ ןענַײז טאנג ןוא יקסלָאּפמאי --- טסּוװעג
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 -ראפ ,ןבעל קיטש א ןעגנאגעגכרוד ןָא זַײװדניק ןופ םענייניא עדייב
 ָאד ןוא -- טַײקשירעװאכ רעסיורג טימ ,ףמאק ןוא טולב טימ טּפונק
 ,עניוס ןטסקיטולב םעד ןגעוו יוװ ןטאנג ןגעוו יקסלָאּפמאי טדער

 זיא סָאד :ןעייווצ ןציז רעטצנעפ ןבעל קנאב רעקיטַײז א ףא לאז ןיא
 ףא .טסעג יװ ,ָאד ןציז ייז .ףליהעג ןַײז ןוא רעטלאהכוב רעטסטלע רעד
 טינ םעלא םעד ןיא ןענַײז רימ :ןבירשעגנָא טייטש רעמענעּפ ערעייז
 -עדרָא ןיא ץלא ,ןעקנאד וצ טָאג ,זיא גנוריפנבשזעכ רעד ןיא .קידלוש
 רעלופ ,רעכיוה א זיא יָאקסדָארָאג רעטלאהכוב רעטסטלע רעד .גנונ
 סָאװ ,םענָאּפ קיטומטוג רָאג זיב א ,שירעבַײװ א טָאה רע .ןיושראּפסנאמ
 ,ןשטנעמ טימ ךיז ןרעוואכ וצ ,ןטפאשטניירפ ןריפ וצ ןפאשאב זיא

 סָאװ רעביא -- ,ףליהעג ןַײז וצ רע טגָאז --- ,שטיווָאװל סירָאב --
 ,טפאשרעוואכ טצאלּפ םעצולּפ יוזא טָא ,םינָאס עקיטולב ךיז טרעוו'מ
 ,רעמ רעשפע ןוא רָאי קילדנעצ א ןופ ךעשעמ ןיא טעװַאכעג טָאה'מ סָאװ

 ןרעסיוא .רעטלאהכוב-טּפיוה םענופ רעקירעדינ זיא שטיווָאװל סירָאב
 ,םענָאּפ עכעלבלופ עבלעז סָאד :עיּפָאק א סיָאקסדָארָאג רע זיא ,סקּוװ
 ןיא קידנעטש זיא סָאװ ,ןטזָאלעגוצ א ןשטנעמ א ןופ קורדסיוא ןא טימ
 -עלק א יוװ ,סיוא רע טעז ןעיָאקסדָארָאג טימ דנאנאב ;גנומיטש רעטוג א
 ,ךוב ןבלעז םענופ עבאגסיוא ערענ

 ןבלעז םעד ןגעוו טכארטעג ךיוא סָאװרָאנ ,סיוא טזַײװ ,טָאה רע
 -עגנָא ךיז ךעלפערט יוזא טָאה יָאקסדָארָאג סָאװ ,שעדיכ א זיא םיא
 זא ,ןעמיס א םעד ןיא טליפ רע .קנאדעג םענעגייא םעד ףא ןסיוטש
 רע .טנַײרפ א ,ןשטנעמ ןטנעָאנ א רע טָאה רעטלאהכוב-טּפיוה םעניא
 עקיטיינ יד טניפעג רע .ּפָא ךיז טלאה רע רעבָא ,םעד ןגעװ ןגָאז ליוו
 :טגָאז ןוא גנורעניימעגלאראפ

 ,ביילג ךיא ,יָאקסדָארָאג רעוואכ ,שיטסימיטּפָא ךיא ןיב ךָאד ןוא ---
 -קעלע בילוצ ןצאלּפ טפאשטניירפ עמיטניא ,עגנע זומ קידנעטש טינ זא
 .ןַײש רעשירט

 ,טגַייײװש יָאקסדָארָאג
 -- ,רעטלאהכוב-ףליהעג רעד רעטַײװ טדער -- ,לטרעוו א ןאראפ --

 .טיונ א ןיא --- טנַיירפ א ןעמ טנעקרעד ןעוו
 ,ןגייװש עלַײװ א ןביײלבראפ ייז .טינ םעד ןגעוו רעמ עדייב ןדייר ייז

 זא :ליפעג רעבלעז רעד ןוא ןייא טאמיק ףוא ןדייב ייז ןיא טמיווש סע
 ליפיוזא ןוא ליפיוזא ןיוש ךיז טיצ סָאװ ,טפאשטניירפ רעייז טָא ,עקאט
 ףא טריוי יז ,ןַײװ ןטלא ןופ טַײקראטש יד טָאה יז .רעפַיײטש זיא ,ןרָאי
 .ןווייה עקידעמַאכלימראפ ףא ,עטוג

 רעד םורא טונימ עכעלטע ןיא טגָאז -- ,שטיווָאװל סירָאב ,טמוק --

7 



 טינ רעמ ָאד ןיש רימ ןלעװ סַײנ ןייק -- ,רעטלאהכוב רערעטלע
 .רעביא ךיז טרעזאכ'מ ,ןרעה

 -עצ ייומארט א אב .גנולמאזראפ רעד ןופ סיורא עדייב ןעייג ייז
 טנאה רעמעראוו ןַיז ןיא רעגנעל טלאהראפ יָאקסדָארָאג .ךיז ייז ןדייש
 :טגָאז שטיווָאװל סירָאב .טנאה סעשטיווָאװל סירָאב

 ?אה ,יַאקסדָארָאג רעוואכ ,טנַײה ךיז רימ ןשטאּפעצ --
 עדער רעטרעהעג סָאװרָאנ רעד ןיא לָאמאכָאנ ךיז רע טנָאמרעד סָאד

 ,סיקסלָאּפמאי
 ,עדייב ךיז ןכאלעצ ייז זא ,שימָאק יוזא סיוא טעז לאפנַייא רעד
 ,ןופרעד ,סנטשרע ,טמוק סע :ליפעג טוג א קעווא עדייב ןגָארט ייז

 גנוריפ-ךוב רעד ןיא סָאװ ,עיראווא רעד ןיא קידלוש טינ ןענַייז ייז סָאװ
 רעפַײטש רעד טימ ןדירפוצ ךיוא ןענַײז ייז .גנונעדרַא ןיא ץלא זיא
 עבלעז יד ןוא ענייא טפָא ייז אב טריבעג סָאװ ,רערעייז טפאשרעוואכ
 סעזארפ עבלעז יד לָאמטּפָא ,סעיצָאמע עבלעז יד ןוא ענייא ,ןעקנאדעג
 טבעלעגּפָא ךעלקילג ןבָאה סָאװ ,בַייװ ןוא ןאמ אב יו טינ ריש ,עליפא
 ,ןבעל גנאל א

 םוא יָאקסדָארָאג רעטלאהכוב רעטסטלע רעד ךיז טרעק טנוװַא םעד
 א ןופ ,סנארעפערּפ ןכעלטימעג ןקִיור א ןופ טייג רע .ךעלטעּפש םייהא
 ,ףוא קירעביא טינ ךיז ןגער סָאװ ,ןשטנעמ עטצעזעג ,עליטש עינאּפמָאק
 טינ ,ערעטכינ ןשטנעמ ;ךעלפעה רעייז ערעדנא'ס טימ סנייא ןענַײז סָאװ
 עסיז עסייה יד רעטנוא ןעמ טּפוז טנװָא ןצנאג םעד -- רעקנירט ןייק
 א יא קיטַײצנײא טוט יז יװ ,ןגָאמ ןיא דלאב יז טליפרעד'מ סָאװ ,ייט
 ןָאאר םוצ רעטנעענ וצ טמוק יָאקסדָארַאג ןעוו .םעראוו א יא ,קנעווש
 -- סאג יד :שינרעטצניפ ןיא ןָא ךַײלג ךיז רֶע טגָאלש ,טרָאניױװו ןַײז ןופ
 --- רעזַײה יד ןופ ןביוש יד ,ןּפמָאל-טפאנ --- ןטיילק יד ןיא ,ןטכיולאב טינ
 -נוא עיצנאטס יד רעדיוו טָאה סָאד זא ,טכארט א טיג רע ,לקנוט-בלאה
 .ןָאיאר ןַײז ףא ןלאפעג לריוג רעד זיא טנַײה -- טינ רעמ ,טריפעגרעט
 ךעלטַײװ זיא יז .סאג ןַײז ףא רעבירא ,טלייעג טינ ,קיטכיזרָאפ טייג רע
 טכידעג טָאה טכאנ יד .עיניל-ייומארט א ןופ ךעלטַײװ ,רעטנעצ ןופ
 ,ךיז טנָאמרעד יָאקסדָארָאג .שינרעטצניפ טימ סאג יד טעװעקיּפשעגנָא
 יד-ִא טָא ןיא ןלאפרעביא יד ןרָאװעג רעטּפָא ןענַײז טַײצ עטצעל יד זא
 ןוא טסיופ ןַײז ןָא ענעשעקדָאטלאּפ ןיא טפַײיטש רע .ןענָאיאר ערעטצניפ
 ,םעד ןגעוו גנוקידירפאב רעכעלרעניא טימ טַײהנגעלעג רעד אב טכארט
 ףא םענַײז טסיופ םעד ןליפרעד ןשטנּוװעג טינ םענייק טלָאװ רע זא
 ךיז טלעטש רע .קנאדעג םעד טָא בילוצ ךעליירפ רָאג טרעוו רע .ךיז
 טרעדָאפ ןוא ּפָא םיא טלעטש רעלאפנָא רעד ;דליב סָאד רָאפ עליפא
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 ןסאלעג טמענ -- ,"דלאב; :קַיור םיא טרעפטנע ,יָאקסדָארָאג ,רע .טלעג
 -טסעפ ןבלעז ןטימ םיא טגנאלרעד ןוא ענעשעק ןופ טנאה יד סיורא
 רע טָאה טרָא סָאד ָא טקנוּפ .ןגיוא יד ןשיוװצ טסיופ ןטקירדעגפיונוצ
 ,רע ןוא ,טולב טימ ןגיוא יד ןפיולראפ רעלאפנָא םאב .ןבילקעגסיוא
 ,םייהא ךיז וצ קַיור רעטַײװ ךיז טייג ,יַאקסדָארָאג

 ,טניוװ רע ּוװ ,זיוה ןקיקָאטשפניפ םעד ןופ ּפערט יד וצ טמוק רע ןעוו
 ,סאג רעד ףא ןרעיומ ןטַײז עדייב .רעטכידעג ךָאנ שינעלקנוט יד טרעוו
 -- יינש ןָא דרע עקידרעטניוו יד ,למיה רעקירילַאקנָא ,רעלעקנוט רעד
 ןטכאמעגוצ:-ףַײטש ןסיורג א וצ ךעלנע סאג יד טכאמ םענייניא ץלא סָאד
 טניפעג עלעבעווש ןייק -- ענעשעק ןיא ךוז א טוט יַאקסדָארָאג .ןטסאק
 ןיוש רע זיא טָא .ּפערט יד ףא ךעלעמאּפ ךיז טזָאל רע .טינ ךיז אב רע
 -ָאֹּפ יד ןָא רעטצניפ רעד ןיא טּפאט רע .קָאטש ןטשרע םוצ געוװ ןפא
 רָאנ ךיז טרעה רע .רעכיז רָאג זיב ךיז טליפ ןוא ןגיטש יד ןופ עשטנער
 ךיז לָאז רע ,עריומ טָאה רע -- ןביוא ןופ רעצעמע טינ טייג יצ ,ןַײא
 ןָאק יָאקסדָארָאג .טינ רענייק טייג ןביוא ןופ .ןסױטשנָא טינ ןצעמע ףא
 ןביוא ןופ יו ,רֶע טרעהרעד םעצולּפ רעבָא .געוו ןַײז ןצעזרַאפ קִיור
 רענעי זא ,קורדנַײא םעד טכאמ סע -- ,ּפָארא קיליײא רעצעמע ךיז טזָאל
 סָאװ ,רָאדירָאק ןרעטצניפקָאטש םעד ןופ ןרעוו רעטָאּפ רעכיג סָאװ ליוו
 ,ןעיאקסדָארָאג וצ טנעָאנ רָאג ןיוש רע זיא טָא .קערש טימ לופ טציא זיא
 עטשרע סָאד טוט ןעיָאקסדָארָאג אב .ןָא טאמיק םיא ןיא ךיז טסיוטש רע
 --- טשינרָאג טעז רע .ץראה סָאד עקכָאיט א טַײצ רעצנאג רעד ראפ לָאמ
 יַאקסדָארָאג .ךיג טמעטָא ןוא שטנעמ א טייטש םיא ראפ :רָאנ טליפ רע
 דלאב טליפרעד רע .זדלאה ןפא ךיז אב ץעגרע םעטָא סמענעי טליפ
 ןופ ךיז ןכוז ייז יצ ,םיא ןּפאטאב ייז :ָאטלאּפ ןַײז ףא טנעה סמענעי
 -געק םוצ טנעה יד סיוא טקערטש יָאקסדָארָאג ךיוא .ןסױטשוצּפָא סעּפע
 -סיוא רָאּפ ייווצ יד .ָאטלאּפ סמענעי ןופ ןצאל יד יז טימ טלאה רע ,רענ
 טנעה יד ןצנאט יוזא .רעריּפשסױא יװ טציא ןעניד טנעה עטקערטשעג
 רענעמוקעגרעטנוא רעד זיב ,סעלַײװ עכעלטע סעטלאּפ יד רעביא םורא
 זיא סָאװ ,םיור ןקידייל א טנעה עקידנּפאט עבלעז יד טימ ּפָא טינ טכוז
 -רעד יָאקסדָארָאג .רוגיפ רעכיוה סיָאקסדָארָאג ךרוד טלעטשראפ טינ
 א טליפרעד רע ךיוא .ּפָארא ּפערט יד ןיוש טזַײרּפש רענעי יװ ,טליפ
 וצ זיב .קָאטש ןטירד ןפא ףוא קילַײא ךיז טבייה רע .גנורעטכַיײלראפ
 ךיז טסַײר ץראה סָאד .קָאטש ןבלאהרעדנָא ןבילבעג ךָאנ זיא ריט רעד
 ּפָא עלַײװ א ףא ךיז טלעטש יָאקסדָארָאג .ןלאפוצסיורא ףא םיא אב
 ,טליפרעד ןוא ,ןקיוראב וצ ץראה סָאד ,ןצראה םוצ טנאה יד וצ טגייל רע
 ,רעגייז רענעדלָאג ןַײז קידנעטש טגיל'ס ּוװ ,ענעשעק עטשרעבייא יד זא
 ןעגנילק טירט סמענעי .ןטנוא ףא סיר א קירוצ ךיז טוט רע .טסוּפ זיא
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 טכַײלג ,םענעי טנַאירעד רע .שינרעטצניפ-רָאדירָאק רעד ןיא ּפָא ךָאנ
 םיא ןגעק ךיז טלעטש ןוא טנרָאפ ןופ םיא טייגראפ ,סיוא םיא טימ ךיז
 ,טסורב סמענעי ףא ןפאט וצ ןָא רעדיו ןבייה טנעה ענַײז .רעדינא
 -נָא זיא יז .ענעשעק עטשרעבייא יד םענעי אב טּפאטרעד יָאקסדָארָאג
 םעד סיורא טיצ יַָאקסדָארָאג .טרָאד טגיל סָאװ ,רעגייז םענופ ןלָאװשעג
 טרָאװ ןייא ןָא .ךיז וצ ןַײרא םיא טגייל ןוא ענעשעק סמענעי ןופ רעגייז
 -נעגנילק א ןטייווצ םעד ּפָארא עגער רעבלעז רעד ןיא רע טזָאל ,ןגָאז וצ
 עינָאלד ןיא ירב א טוט ןיילא םיא .קאב רעטכער רעד ןיא שטאּפ ןקיד
 -ץילב א ךרוד םיא טילפ --- ,"ןָאטעג קסאילפ ןטכער א; .שטאּפ םעד ןופ
 ןפא ףורא קירוצ קילַײא טציא טזַײרּפש רע ,טגערעגפוא זיא רע .קנאדעג
 רעד ןיא ןייא ןעקניז סע יװ ,רע טרעה ןטניה ןופ .קָאטש ןטשרעבייא
 .טירט סמענעי ןופ ןלָאקרעדיװ עטצעל יד טַײקליטש

 טָאה רע -- ,ןעגנולקעגנָא טינ גנוניווװ ןיא ךיז וצ טָאה יָאקסדָארָאג
 -קעלע ןייק ןאראפ טינ זיא סע ןעוו ,טינ טעברא לקעלג סָאד :טקנעדעג
 זיא ןוא עלעסילש םעניילק ןטימ ריט יד טנפעעג טָאה רע .םָארטש-ערט
 זיא סָאװ ,טכיל א ןדנוצעגנָא טָאה רע .רעמיצ ןיא ךיז וצ ךרודא ליטש
 סָאד .ָאטלאּפ יד ןָאטעגסױא קילַײא טָאה יאקסדָארָאג .שיט ןפא ןגעלעג
 שיט ןפא ןָאטעג קוק א םעצולּפ טָאה רע .טּפאלקעג ץלא ךָאנ טָאה ץראה
 .רעגייז רענעדלָאג ןַײז ןגעלעג זיא טרָאד :ןרָאװעג טרעווילגראפ זיא ןוא
 רענעי ךיוא :ענעשעק רעטשרעבייא ןיא ךיז אב ןָאטעג ּפאט א טָאה רע
 רעצראווש א -- ,טקוקאב ,ןעמונעגסיורא םיא טָאה רע !ָאד זיא רעגייז
 רעד ףא טיירדעגסיוא םיא טָאה רע .רעגייז רעטנאקאב א ,שטאוו-ןאוואט
 עטנאקאב א ןעזרעד עטרעּפָאק רעצראווש רעד ףא טָאה ןוא טַײז רעטייווצ
 ,רעטנָאלּפ א ראפ סע זיא סָאװ .רעגייז סעשטיווָאװל סירָאב .םארגָאנָאמ
 ?סעכור ידלא וצ

 ןוא ןטלמוטעצ א ןאמ םעד ןעזרעד ,יורפ יד ןעמוקעגניירא זיא סע
 ,טייג ָאד סָאװ ןיא ,ןענאטשראפ טינ

 -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,שטיװָאװל סירָאב ןעוועג ָאד זיא סָאװרָאנ --
 .ּפערט יד ףא ןענעגעגאב טפראדעג רעשפע ךָאנ םיא טסָאה וד

 ,טנגעגאב -- ,טגָאזעגסיױרא ּפמוד יָאקסדָארָאג טָאה --- ,טנגעגאב --
 .רעגייז םעד ןעמונעגוצ ןוא טשטאּפעגסיוא -- ,טנגעגאב ?ןעד יו

 טליפרעד טָאה רע ,ןרָאװעג טוג טינ קראטש םעצולּפ םיא זיא סע
 ןוא ,ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןפיילש יד ,ּפָאק ןיא ןקעטייוו עכעלרעדיוש
 טָאה ןעיָאקסדָארָאג אב .ןעקנופ ןעִילפ ןביױהעגנָא ןבָאה ןגיוא יד ןופ
 ןלאפ עניוזא ןיא טָאה סָאװ ,ןערגימ רעכעלרעדיוש רעד ןבױהעגנָא ךיז
 .סעלסעמ א יוװ רעמ ןגיוצעג ךעלנייוועג ךיז
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 ןָאטרעבלא רעיימ
 לביטש א ענַײט ןיא

 ןופ .עוועראזאל ןייק עוועטסבאב ןופ ןעגנאגעג ןטכענ ןיב ריש

 "דנָאלבעג בָאה ךיא .טסרעוו קיצרעפ זיא עוועראזאל ןייק עוועטסבאב

 ךיא זא ,ןגער אזא ןסָאגעג טָאה סע .ןגער א ןסָאגעג טָאה'ס ןוא ,טעשז

 ,טראעג טינרָאג ךימ טָאה סע רָאנ .ןרָאװעג טקייװעצ טינ ריש ןיב

 -אהעמ רעד .דלעפעריב ןיא עוועראזאל ןופ ןעגנאגעג ךיא ןיב טנַײה

 ןיוש ןיב ךיא :טוג ךיא סייוו געוו םעד .טסרעוו 24 ןצנאגניא טלאה ךעל

 .ןסיוו וצ סָאװ ָאטינ ָאד זיא'ס ןוא .ןעגנאגעג לָאמ עכעלטע געוו םעד ףא

 רימ ךיז טָאה'ס רָאנ .סעדָא ןייק עטלאב ןופ יװ ,געוו א טנייה זיא'ס

 .ןסעגעגוצ



 ןרעו דימ טינ לָאמנייק ךיא לע גרעב יד ףא זא ,טניימעג בָאה ךיא

 טָא .סעמינ ןיוש ייז ןרעוו -- ָאד םוטעמוא ןענַײז ייז זא רעבָא .ןקוק

 .גרעב ןטייק סוידאר ןסיורג א ףא םורא-ןוא-םורא ךיא עז ,ָאד ךיא ייטש

 א ףא ךיז םורא-ןוא-םורא לָאמאכָאנ ךיא עז ,וצניהא רעבירא ייג ךיא

 .גרעב ןטייק סוידאר ןסיורג

 אזא ןיא .ךיור ןימ א ןיא טליהעגנייא ןענַיײז ענעי ַײס ,יד ַײס ןוא

 ןוא ןעלקיוועצ ךיז ןָאק סָאװ ,ךיור ןטעלָאַיּפ-יולב ,ןקיטכיזכרוד:םיוק

 ןרעו ןוא ןעלקיוונָא ךיז ןָאק ןוא ;:רעקיטכיזכרוד ךָאנ ,רערעטיש ןרעוו

 ,.רעטלעטשראפ ךָאנ ,רעטכידעג

 :ךָאנ ןוא .ָאי

 -גניירא ךיז קראטש יוזא ,ןעילוטפיונוצ גנע יוזא ךיז ןענָאק גרעב יד

 עטּפמעטראפ ,ּפעק יד רָאנ זא ,ןטַייז יד ןיא ןרעדנא םעד רענייא ןקור

 ,ןסקאוועגפיונוצ ןענַײז ןסוּפרַאק:טּפױה יד ןוא .רעדנוזאב ןבַײלב ּפעק

 .ןסָאגעגנעמאזוצ קיטש ןייא ןיא

 ןטסימוא טָאה רעצעמע יװ ,ןקורעצ יוזא ךיז ,גרעב יד ,ןענָאק ייז ןוא

 ןייא ןטָאשעגנָא ןוא טלעטשעגקעווא ךיז ,דמאז ןעמונעגנָא ץעגרע ןופ

 ןקידעציּפש ,ןכיוה א ךָאנ -- עלעסיב א רעטַײװ :גראב ןקידעציּפש ,ןכיוה

 טימ וצ םיוק-םיוק ךיז ןריר גרעב יד ןוא ,לָאמאכָאנ רעטַייוװ ןוא ;גראב

 .ןלייט עטסקירעדינ ערעייז

 :ךָאנ ןוא

 ,ןרעצנילג ןוא טכידעג יוזא ןַײז ןָאק -- לכיור סָאד -- ךוטקעד רעד

 רָאנ ,עטריפעצ יװ ,ןגָאלשעגוצ ןוא רעטיש יוזא ןַײז ןָאק ןוא ,טפאנ יו

 .עשטשוה ענטומאלאק

 ?"ךָאנ, לָאמ לפיוו ןוא

 טשרע ךיא ןָאק לקאכאס .ןסעגעגוצ ץלא ןיוש רימ ךיז טָאה'ס רָאנ

 ,ןדיישנשיווצ יד ןיא ןטלאהאב סע טגיל סָאװ ,ןייגרעד טינ קע ןייק טציא

 ,ןיטשראפ וצ ןָא טינ טציא טשרע בייה ךיא .גרעב יד ןיא גנעגכרוד

 .לכיור עלופסעדיוס סָאד ,ןטרָאד סע טלאהאב סָאװ

 רעד זא ,טסעומש רעוו .ךַײלג ןייג ךיז ןוא ןקוק טינ רעכַײלג ןיוש זיא

 יו ,טקעמש עס ;ןקורט ,םעראוו טכער זיא'ס :רענעטלעז א זיא ןסיורד

 ךיוא ןּפאכראפ רעדלעוװ יד טימ סעקנָאל יד ןוא .עשטאד רעטכע ףא

 :קעלייכ-דרע ןא ףא ןעווערעקראפ טפראדעג ָאד בָאה ךיא רָאנ .גיוא סָאד

 עקנאימערוו רעד ןופ טסרָאיו יײרד-ייווצ טייטש "שוויסארק; עלכאנ יד

 .ןייגוצ וצניהא ךיא ליוו ,(געוו-טקארט)

 ןייא יו ָאטינ רעמ זיא סקניל זא ,סיוועג ףא רעִירפ ןופ סייוו ךיא

 סקניל עזרעד ךיא ."עוויסארק; וצ ךַײלג טריפ ךאילש רעד ןוא .ךאילש

 זיא סָאד .טירט עטעשטּפָאטעג ,סעניש ענעטינשעגנַײא ןופ םינָאמיס
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 יג ךיא זא ,רעכיז ןיב ןוא םיא ףא עווערעקראפ ךיא .ךאילש רעד סיוועג
 ."עוויסארק; ןייק

 טירט ןוא רעדער יד ןופ סנכייצ יד ןענַײז םורא ייווצ טסרָאיװ א ןיא
 םעלענ ןצנאגניא ךָאנרעד ןוא רעראבקרעמאבמוא ,ןרָאװעג רערעטיש
 ,ןרָאװעג

 לָאמא ןיוש ןיב ךיא .רעטַײװ לסיב א ןעגנאגעג ןגעווטסעדנופ ןיב ךיא
 רימ זיא ץלא זא ,טכאדעגסיוא רָאג ךיז טָאה רימ .ןעוועג טרָא םעד ףא
 א עװעג ָאד ןיב ךיא ןעוו ,טלמעד יו ,טציא זיא טָא .טנאקאב ַאד
 עקידערָאקסַײװ ערעטיש טימ טקעדאב זיא סע .ןטימניא לגרעב ןיילק
 טָא .דלאוו ןטנערבעגסיוא ןא ןופ סקּוװרעדיװ רעד זיא סָאד .סעקזערעב
 טימ טַײז קיטש עסיורג א טנערבעגסיוא סטכער לגרעב ןפא עליפא זיא
 טימ עזערעב עסַיײװ עסיורג א טייטש ,במעד ןבעל ,וצניהא ןוא .רעמייב
 עסיורג א םיוב ןטימ םענייניא טכאמ סָאװ ,גַײװצ רענעגיובעגסיוא אזא
 ,74/ רעפיצ

 .טלמעד יו ,סנייצלא טקנוּפ עקאט זיא סע ,ָאי
 ,ךיור ןופ רעכייז ןייק ןעזעג טינ ןוא רעטַײװ ןעגנאגעג ןיב ךיא רָאנ

 -רעביא ץעגרע ןעניווװ ָאד זא ,ןטיײטאב לָאז סָאד סָאװ ,ַײרעגזָאװ ,שיורעג
 רימ ןבָאה םעצולּפ ןוא ,לסיב א ךָאנ ןעגנאגעג ךיא ןיב .רערעדנאוו
 ,ּפָאק ןיא ןטולב יד גָאלש א ןָאטעג

 רעד ןיא טעברא ענייש א ?עשזדנָאלב ךיא זא ,ןַײז טעװ סָאװ -
 ..ןעשזדנַאלב עגַײט

 ןרָאװעג רימ זיא סע ןוא ,סיפ יד טקאהעגרעטנוא רימ ךיז ןבָאה סע
 -ןלירּפ ןעמיש ךיז ראפ ןעזרעד םעצולּפ בָאה ךיא .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ
 .טכאל ןוא ןייצ עלעג עטיירב יד טערישטש ,טייטש רע יװ ,רעק

 טָאה רע זא ,טלייצרעד רימ רעקולירּפ ןעמיש טָאה ןטלמונא ָאד טָא
 .דלאוו ןיא ןרעב עכעלטע ןעזעג ןיילא

 ?ןרעב ךאס א עקאט ?טסייה סָאװ ---
 זיא רע !ןרעב סע ךיז טוט ןאשזדיבָאריב םעד טָא ןיא לפיוו ,ָאדַא ---

 .טסרעוו רעטסקיצנאווצ-ןוא-ייווצ רעד ףא ןעלדניש ךָאנ ןרָאפעג טאהעג
 ןסיורג ןפא טעווערעקראפ עמ ּוװ ,ןטרָאד -- *עבמָאב, רעד ןופ זיא
 ךָאנ ןוא .רעב רעסיורג ןקוסעמ א ,רעב א ןעגנורּפשעגּפָארא --- ,טקארט
 ןעמונעג ןוא .רעדניק עקסמאד יד ןוא עשרענעמ יד ,רעדניק עלא םיא

 .ןגָאי ןענעמיש ךָאנ ךיז
 ?ונ ?טגָאיעג ךיז ?ןרעב עקידעבעל ?טסייה סָאװ --
 ,זעגיוראב ןרָאװעג ןעמיש זיא --- ,עסַײמ יד רעביא טינ גָאלש ,וד --
 יד *טעװעזָאהעגנָא? ןבָאה ייז ,דרעפ יד ןסַײמש ןעמונעג טָאה ןעמיש
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 יד ,טסַײמש ןוא טסַײמש ןעמיש ןוא .סעקטיל ןלעטש ןבױהעגנָא ,ןרעיוא
 ,ךָאנ ןוא ךָאנ טסַײמש ןעמיש ןוא .ןצירּפש ןעקנופ זא ,ןעילפ דרעפ

 ?טגָאירעד טינרָאג ךיד ןבָאה ןרעב יד ןוא ,ונ --
 ןוא ןייצ עשידרעפ יד טערישטשעגסיוא .טכאלעצ ךיז טָאה ןעמיש

 ,טכאלעג
 רעסעמע רעד !דלָאי א וטסיב ,יוא !אכ-אכ-אכ !ךואדוכדוכ-וכ-כוא --

 ןיא ןעמאמ ןַײמ ,וטסביילג עמאמ ןַײמ יוװ .טסביילג וד .וטסיב רעטראט
 יז ןוא ,ףלעוו טימ ןרעב ןגעוו סעסַײמ טלייצרעדנָא ןעמ טָאה םייה רעד
 וד ןוא .םייהא רעקידעבעל א ןעמוק לָאז ךיא ,רימ טבַיירש ,טביילג
 ....דלָאי רעשיראנ א וטסיב ,יוא ,ךיוא טסביילג

 .טכאלעג ךעלקערש ןוא ןייצ יד טערישטשעג רעטַײװ טָאה ןעמיש ןוא
 ךיז ראפ רעדיוו ךיא בָאה גראב ןבעל עגַײט רעדליוו רעד ןיא טציא

 -סיוא רימ ךיז טָאה סע ןוא .ןייצ עקידנערישטש יד טימ ןענעמיש ןעזרעד
 .סעּפע עקאט טעשרוש גראב ןפא זא ,ןזיוועג

 טָא .ענַײז עדרָאמ עסיורג יד זיא טָא .רעב א זיא'ס ,ןבעל'כ ,ָאי --
 .סעּפע עקאט טעווער טָא ןוא .סיפ עבָארג יד ןענַײז

 לַײװ ,קירוצ ףא ןפָאלעג עמאטסימ ןיב ךיא .ןפיול ןעמונעג בָאה ךיא
 ןיהּוװ ,וצניהא םענָאּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךַײלג ךיז ךיא בָאה טרָא ןפא ָאד
 בָאה ךיא .ןפָאלעג ןיב ןוא --- עציײלּפ רעד טימ ןענאטשעג רעִירפ ןיב ךיא
 ,ןכָארבעגרעטנוא ךיז ןבָאה סיפ יד .,ןפָאלעג ןיב ןוא טקוקעגמוא טינ ךיז
 -עג ץלא ךיא ןיב ךאילש ןפא טַײצ קיטש א ךָאנ ןוא .ןפָאלעג ןיב ךיא ןוא
 ,ןפָאל

 -נָא ךיא בָאה ,רעטַײװ ןענאּפש ןוא ךיז ןעורּפָא טַײצ ָאש א ךָאנ ןעוו..
 ?טינ יצ ןייג ָאי :טלקנעווקעג ךיז ךיא בָאה ,געוו םעַײנ א ףא ןּפָארטעג
 .ןעגנאגעג ןיב ןוא ןגעק ןוא ראפ םימַײט עלא ןגיווועגרעביא בָאה ךיא
 דלאוו ןיא רָאג טריפ געו רעד זא ,ןעזעג ךיא בָאה ךָאנ ןטיײװנופ רָאנ
 .ןַײרא

 .געוו א וצרעהא טכאמעג גנאל טינ טשרע ,סיוא טזַײװ ,ןעמ טָאה סָאד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזָארג יד .ךעלרופ רָאּפ א רָאנ ןרָאפעג וצרעהא ןענַײז סע
 "רעפ ,רעדער יד ןופ טסאל רערעווש רעד רעטנוא ןענעצניא ןגיובעגנַײא
 ןוא .ןכַײלגסיױא ךיז ןעמונעג לָאמאכָאנ ןבָאה ,טירט עשישטנעמ ןוא עשיד
 ?ןזָארג עשירפ ןסקאוועגנָא רָאג ןענַײז רעשפע

 אזא טגָאמראפ יז .ליוה ןייטש טינ עלַײײװ ןייא ךיז טזָאל דרע יד ָאד
 ףראד יז .ןיילא םעד ןיא ךיז טענילכראפ יז זא ,טפאז ,טַײקסאנ ןופ עפעש
 טלעוו רעד ןיא ןכעטעש עטסערג יד ףא לָאז יז זא ,ןעװערָאה טינרָאג ָאד

 -קאוורעד א ןופ ערעכעה ןעמילבעגןזָארג ,ןזָארג יילרעלא ןעיצפורא

 ןקידנצָארּפש-טשרע ןא ןופ ערעקירעדינ ךעלזערג ןוא ןשטנעמ םענעס
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 א ןָא ,ןזָארג טימ ןכעלאהעמ עסיורג יד ןריצאב ָאד ןָאק דרע יד .ּפסָאנק
 עטסטראצ ,עטסלדייא יד ןופ ןעמולב יילרעלא טימ ,ַײרעטסעּפ רעכייז
 -ימ זא ,טגָארט סע ,טנאה רעלופ רעד טימ ץלא ןאראפ ָאד זיא סע .ןבראפ
 .טבַיילב דראילימ לָאמ ןדראילימ םערָאװ .ןעמוקמוא ןלָאז ןסקיוועג ןדראיל
 וצ סָאװ יז טָאה ןעמעלא ,גנידצלא ראפ עקינעי ָאד טגָאמראפ דרע יד

 יןעקנעש
 -רעמייב זיב ךעלטסוק-רעמייב ןופ .רעמייב ןעייג רעטַײװ ןיהא ןוא

 -ייברעדעצ ענערפאז עזעִיצארג טשימעגרעביא ָאד ןענַײז סע .ןטנאגיג
 -מעד עקידנטָאש ,עקירָאיטרעדנוה ,סעזערעב עווָאיאמ עקידװעטמָאי ,רעמ
 .רעמייבלדָאנ ענירג קיביײא ןוא סעב

 םעד ןשיווצ ךרוד ךיז ןסַײר ייז .ץענערג ןייק טינ ךיוא ָאד ןסייוו ןזָארג
 -עג יד ףא ןרעטעלק ,רעמייב-עוורוכ ,ץכעליופ ןטרעגלאוועגנָא-קיבייא
 -אטש רעביא ךיז ןשטילג ןוא סעזערעב עצראווש ןופ סערָאק עטעשטרָאק
 טיוה רעד ןופ ןכירק ןזָארג .רעמייב-קערָאק ןוא ענעטעמאס יד ןופ ןעמ
 יד ףא ,רעמייב יד ןבעל ,רעמייב יד ןשיװצ ;רעטרע ןּפאכראפ ףא סיורא
 .רעמייב

 .ןירג סיוכרוד ןַײז לָאז
 ,ןצָארּפש ןופ סעמיילש רעטצנאגראפ רעד ןשיווצ םעצולּפ ָאד ןוא

 רעמייב עלא !םיוב רענעטינשעגרעטנוא ןא ;םאנּפ א -- טַײקנירג ,ןסקאוו
 טינ ךָאנ ייז ןבָאה סניוזא .טכארטאב עמ .ןקוק ןוא ,סמעליוג יו ,ןעייטש
 טלעוו יד טניז ,דלאוו רעד טינ טסייוו סניוזא ןופ .ןבעל ייז טניז ,ןעזעג
 םיוב א .ןעדיוה ךיז ןָאק םיוב א .ןענערב ןָאק ,ןעמ טסייוו ,םיוב א .טייטש
 -- ןרעוו ןטינשעגּפָא רָאנ .ןכערבנַײא ךיז לָאז רע ,ןעדיוה יוזא ךיז ןָאק
 ןענַייז רעמייב יד יװ ,רָאפ ךיז לעטש ךיא .דלאוו רעד טינ טסייוו סָאד
 ןבעל רעייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעג םעמיוטשינ
 :טרעהרעד

 !ורש-ורש !ורש-ורש --
 :םערוטש א ןָא ,טניוו א ןָא -- םעדכָאנ ןוא
 טימ טכערב ןוא טלאפ םיוב רעבָארג רעסיורג א ןוא --- !ךארט --

 ...עכעלטע ךָאנ ךיז
 -עגנַײרא עטשרע יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ענאקעמ ןיב ךיא ,ןבעל'כ

 ,טעברא ןופ ןעמעטָא ,ןגעז ןופ ןעגנאלק יד רעהא ןגָארט
 רע .טקידיײלאב טינ רָאה א ךיז טליפ לצרָאװ רענעטינשעגּפָא רעד

 ןָאק ךיא .ביל ךיוא םיא בָאה ךיא .ּפָאק ןשירפ ןסַײװ ןַײז טימ ךיז טעבויל
 ,ךוא .עניילק וצ ןענַײז טנעה ענַײמ רָאנ .ןעמענמורא םיא ןוא ןגייבנָא ךיז
 ןסיב עסייה יד !טקעמש רע יװ ,ךא .שוק א ריד אנ !רעבָארג א רע זיא
 -ָאה טימ .ךָאנ טקעמש עס רָאנ ,טליקעגּפָא ןיוש ךיז ןבָאה געז רעד ןופ
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 רעקיש ןעמ ןָאק סעכייר עקיטפוד עכלעזא ןופ .סע טקעמש עינאווער
 ןָאק עמ .ןכאוופוא סעשַאלאכ רעטספיט רעד ןופ ךיוא ןָאק עמ רָאנ .ןרעוו
 ...ןלייהסיוא ךיז ןטַײקנארק עטסכעלרעפעג יד ןופ ךיוא

 ָאד ךיז ןָאק ךיא ,אש .ןבָאה וצ עריומ סָאװ ָאטינ רָאג ןיוש זיא ָאד
 ליו ךיא !עלילָאכ ,לצרָאװ םענעטינשעגרעטנוא ןפא טינ .ןצעזוצ רָאג
 ןראּפשוצ ךיז ,םיא ןבעל ןצעזקעווא ךיז לעװ ךיא .ןקידיילאב טינ םיא
 .ןעמענמורא םיא ןוא

 א טצעזאב ןבָאה ךעלעבאב עװָאליל-לעה עקיבראפליפ יוװ ,רָאנ עז
 -אזוצ עלא ןעמענ ייז .טסווואב טינ ייז זיא ךעייר אזא .טיוק-דרעפ לקיטש
 טימ ןרעדנא ןגעק סנייא שירטעמיס סיוא ךיז ןלעטש ייז ,ןעלגילפ יד ןעמ
 "וק ךעלעזענ ןוא ךעלעקסיּפ ערעייז עלא זא יוזא ,ךעלמענעּפ עניילק יד
 -רעד סעכיוק עמאזניימעג טימ ןעמ ןָאק טציא .טקנוּפ ןייא ןיא סיוא ןעמ
 ,טפאשרעה רעייז ןיא סקיוועג רעַײנ ןימ א ראפ סעּפע סָאד זיא סָאװ ,ןייג

 ןוא ףוא ךיז ןעמ טבייה םעדכָאנ .ןכוזראפ ,ןקעמש ,גנאל ןעייטש ייז
 ,קלָאט ןייק עקאט קידנעייגרעד טינ ,ךיז טילפעצ עמ

 עלעבאב ןייא לָאמאכָאנ טקיש עמ יו ,עז ךיא .ךָאנ גנאל ייז קוק ךיא
 עַײנ טימ קעווא טפיול ןוא לסיב א ּפָא טייטש עלעבאב סָאד .ןָאט קעמש א
 -דרעפ םוצ טַײקירעגַײנ רעשירפ טימ רעדיוװ ןיוש ןעולפ עלא .סעִידעי
 יייא יד טימ ךיז עווערעקראפ ךיא ,ןקוק טינ רעמ ןיוש ליוו ךיא .טיוק
 רעד ףא סיורא ייג ןוא ,טעווערעקראפ ןבָאה רעדער יד ּוװ ,סנכייצ ענעג
 ."עקנאימערווע רעטיירב

 ,.גרעב םורא-ןוא-םורא ןוא ךאילש א לָאמאכָאנ .רעטַײװ ךיא ייג טציא.
 גרעב יד םורא לּפענ רעד ןוא ,ןוז עקידנעִילג עסייה א ָאד ןיוש זיא טָא

 יד ןיא ךיז טלאהאב ןוא רעטכידעג טרעוװ ,ךיז טעילוט ,ןַײא ךיז טּפמורש
 ,ןטלאּפש

 וצ ךעיוק ןייק טינ בָאה ךיא .דימ ןיב ךיא ןוא ,סייה טציא זיא רימ
 ןכאמ ץלא ןופ ,ןָאטסױא רָאג ךיז רעשפע .םידָאגב ליפיוזא ךיז ףא ןגָארט
 ..לקעמולק א

 ?ןָאטניהא סע ןיהּוװ םעדכָאנ ןוא
 ןעק "דלעפעריב; ףא .ןענופעג טינ ץלא עקאט ךיא בָאה "עוויסארק;

 לעװ וצניהא זיב .סעסַײמ עטסוּפ זיא סע .טַײװ גונעג ןַײז ןענאדנופ ךָאנ

 ,טציא רימ ךיז טנגעגאב רעצעמע ןעוו ,טָא ,ןּפעלשרעד טינ ךיז ךיא

 טינ קיביײא םיא טלָאװ ךיא .געוו םעד ןזַײװנָא ךעלטקניּפ רימ לָאז רע

 ןוא עלכאנ רעד ףא ןעמוקנָא טנָאקעג ךָאנ ךיא טלָאװ טכאנ זיב .ןסעגראפ

 ,לדַײב א ןיא ןקיטכענ
 .טינ ךיא עז ןיילא ןגעוו עַײנ ןייק .טינ רימ ךיז טנגעגאב רענייק רָאנ

 ?ןקיטכענ ךיא לעװ עשז ּוװ .ןײגנַײא טינ טרָא ןייק ףא ךיא לע טכאנ זיב
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 "עג ןוא טורענּפָא ךיז ,לקעמולק א ןיא ןדנובעגפיונוצ ץלא בָאה ךיא
 ,רעטַײװ ןעגנאג

 ָאד ןקיטכענ ךיא לעװ ,ןענעגעגאב טינ םענייק ץלא לעוװ ךיא ביוא
 ןעוו ;סקיב א טציא בָאה ךיא ןעוו ַײמא .געוו םענופ טַײז רעד אב ץעגרע
 קילוק א ןסָאשעג ךיא טלָאװ --- רעגעי א ןיב'כ ןעוו ;ןעלגיופ ןסיש ןָאק'כ
 ,סעפיוא יד ןופ םענייא ,(רעגעי רעגיה א ןפורעגנָא ךימ טָאה'ס יוװ יוזא)
 ,ךעלעבעווש בָאה'כ ןעוו ,םעדכָאנ ןוא ,םורא ליפיוזא ָאד ןבעווש סָאװ
 א ,לאווק ןקידעבעל םאב ,ָאד טָא ךיז ךאמ ןוא רעַײפ א ךיא גיילעצ
 טימ געוו ןיא ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,טלמעד יװ ,ערעשטעוו עקיטראסיורג
 טינ ןיוש ךיא טלָאװ ,טאר-ףרָאד רעוועראזאל ןופ רעציזרָאפ םעד ,ןּפיסָא
 .קירעגנוה ןעוועג

 ןייק .ןסיש טינ ךיא ןָאק לגייפ ןייק .רעגעי ןייק טינ ןיב ךיא רעבָא
 ךיוא ךיא בָאה ךיז טימ ךעלעבעווש ןייק ןוא ,ןעגנאפ טינ ךיא ןָאק שיפ
 .דימ ןוא קירעגנוה ךיא ןיב .טינ

 רעד ןופ ןעמענטימ ךיז טימ סעלא ןַײרא געוו ןיא טניווװעג ןיב ךיא
 עלעגילפ א ,ייא טכָאקראפ-טראה א ,עלעקנאראט טנקירטראפ א :םייה
 ...ןָאה ןטלא ןא ןופ

 ;טנָאמרעד ךיז בָאה'כ
 --- ,רע טגָאז -- קוק ,אנ; --- .ןעוועג זייב רימ ףא טלמעד זיא ּפיסָא יו

 ךיא ןוא ,ןיײרא געוו ןיא ןעמונעגטימ ךיז םילָאכיײמ ליפיוזא טסָאה וד ,טָא
 א רעװ ,ןעז ןיוש רימ ןלעוו .שאטנזַײר ןַײמ ןטסימוא עז ,טינרָאג בָאה
 ."ןבָאה דלאב טעוו'ס סעמראוו ןרעסעב

 א ףא שיילפ ןוא שיפ טכארבעגנָא ךַײלג טָאה ּפיסָא :ךעלקריוו ןוא
 -יוש א ןופ יו ,טקעמשעג םיא ןופ טָאה'ס .עדוס רעקידװעטמָאי רעצנאג
 ףא קעוװא ןוא ןטניה ןופ ןפָאלעגכָאנ רָאג םיא זיא טנוה א רָאנ ,טעכ
 זיא ,"טכאמעג טינ; ןעוועג ןענַייז ףֶא ןוא שיפ ענַײז שטָאכ ןוא .רעִירפ
 ,םילָאכַײמ ענַײמ ןופ רעקאמשעג ליפ ןעוועג סָאד

 -אכעגנַייא ּפיסָא רימ טימ טָאה --- ,גנידצלא טיג טנאק רעזדנוא ---
 עמ .ןעמענטימ טינרָאג ןַײרא געוו ןיא ןעמ ףראד זדנוא אב -- .טרעז
 .געוו ןיא ןעמוקאב ןיילא גנידצלא ןענרעלסיוא ךיז ףראד

 ,סקידסעמימט אזא ןוא םענָאּפ טכאמשראפ קיכעלַײק א זיא ןּפיסָא אב
 ןביוהעגפוא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא .טדער רע סָאװ ,םיא ביילג ךיא זא
 ,טשירפעגּפָא ןוא טאז טכער טליפרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןענאּפש רעטַײװ
 געוו ןיא ןעמ ףראד טנאק םעד ןיא זא ,טביילגעג רעמ ךָאנ ןּפיסָא ךיא בָאה
 דיראי א ףא ,רעגייטשא ,יוװ ,ןעמענטימ טינ ךיז טימ םילָאכַײמ ןייק ןַײרא
 ,ףורא

 ...ןצונאב ךיז םעד טימ ןענרעלסיוא ךיז יבא ,גנידצלא טיג טנאק רעד
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 גיל ךיא ןעוו ,טנַייה .ןלייצרעד טנַײה ךיא ליוװ סָאד טינ .טראוו רָאנ..
 -סיורג א ןסעגענּפָא ןיוש ןוא לדַײב ןקורט א ןיא עראנ א ףא טגיילעצ ןיוש
 טימ עשאק ענעזַײר ,"גנוצ טימ, ,טיורב טוג ןופ ערעשטעוו עקיטרא
 -רעד בָאה ךיא יװ ,ןלייצרעד ךיא ליוו -- ,ץלאז טימ ייט ןוא ךלימ עסיז
 .לביטש א סעּפע טַײװ-טַײװ וצניהא ןוא ,געוו םענערָאפעצ א ןעז

 ?לביטש א
 .ץליהעג ןטרעטלעראפ ןלעקנוט ןופ ןוא .סנרעצליה א .לביטש א .ָאי
 ךָאנ ןוא לביטש ץנאג א טַייז רעקניל רעד ףא ךעלגעמ סָאד זיא יו

 ?ץליהעג ןטרעטלעראפ ןלעקנוט ןופ
 ָאד זיא עטָאלב יד .געו םעד ףא עווערעקראפ ךיא ,ךיז טייטשראפ

 רעווש רעייז זיא רימ .גרעב לָאמארעדיוו ָאד זיא םורא-ןוא-םורא .סיורג
 ,ןזָארג עכיוה טימ ןסקאוואב זיא דרע עסאנ יד .לקעמולק ןַײמ ןגָארט וצ
 ,ףניפ זיא רעגייז ןַײמ .טוג ךָאנ טנַײש ןוז יד .רעמייב ,סעטסוק

 א סעּפע .רעסערג טינ טרעװ עלעביטש סָאד ?ןטרָאד זיא סָאװ רָאנ
 עכלעזא סיוועג ךיז ןלעװ רערעדנאוורעביא יד .עלעביטש ןיילק ענדָאמ
 .ןעיוב טינ ךעלעביטש

 :רעקיא רעד ןוא
 ָאטינ .סעדַײבעג ןייק רעמ טינ טעז עמ .סנייא ךָאד זיא עלעביטש סָאד

 ןימ א .לָאק ןייק טינ טרעה עמ .ךיור ןופ טינ ןעמיס ןייק .לדַײב ןייא ןייק
 ...טַייקמאזנייא ןוא טַײקליטש

 :ענדָאמ רָאג סָאװ ןוא
 ךעלעדער ענרעצליה עניילק ריפ ףא טייטש עלעביטש עניילק סָאד

 טָאה טַײז ןייא ןופ .טנרָאפ ןופ סעילשיד עטּפאלקעגוצ ךיגפא ייווצ טימ
 ןילק א -- טַײז רעדנא ןא ןופ ןוא ,לריט גנירג טכאמעגוצ א סע
 ,זָארג לסיב א טימ טּפוטשראפ ,לרעטצנעפ

 ?ןטיײטאב סָאד לָאז סָאוװ
 לעלָאכ ןטנפעעגפוא םעניא יו ,ןטכארטאב ךיז ןזיוואב טינ בָאה ךיא

 ענעגיובעגסיוא ,עכיוה ,סיוא טזַײװ ,עניד א ןזיוואב ךיז טָאה לריט םענופ
 ;רוגיפ

 ?וטסכוז סָאװ ---
 ןָא טינ טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,"עוויסארקע קעלייכ-דרע םעד --

 ,קערש
 ...ייז ןעשזדנָאלב עלא --
 סָאד רָאנ ,ןגירק עריומ רעמ ךָאנ טפראדאב ךיא טלָאװ רעפטנע םענופ

 ,טקיוראב רָאג ךימ ןבָאה לָאק עמענעגנָא ןוא םענַאּפ עקיטומטוג
 ךיז ןוא לריט םענופ ןעגנאגעגסיורא זיא רוגיפ ענעגיובעגסיוא יד

 ,טכַײלגעגסוא
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 -אב ךימ טָאה רע .רעכיוה א רעייז ,רעכיוה א ןעוועג זיא רע .ָאי
 ףורעד טָאה רע .טלכיימשעצ ךיז קיטומטוג ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכארט
 -כיימש ןעוועג יװַײס םיא אב ןענַײז ןגיוא :ןעװערָאה ליפ טפראדעג טינ
 א ןָאטעג םיוק טָאה רע יבא .עדימ סָאװטע שטָאכ ,עיולב-יורג ,עקידנעל
 רעד ןיוש זיא ,םענָאּפ ךעלגנעל ןַײז ןופ ןקאב ערעגָאמ יד טימ ריר
 ,טיירג ןעוועג לכיימש

 עטוג ןייק טינ רעבָא זיא סע .רעווש טינ זיא ןעשזדנָאלב ָאד ,ָאי ---
 סטכער ףא טיירדעגסיוא בלאה ךיז טָאה רעטנאקאבמוא רעד ןוא --- ...ךאז
 "ןָא -- :טנאה רעגנאל רעד טימ ןזיוועג רימ ןוא רוגיפ רעכיוה ןַײז טימ
 רעכיוה א ןטרָאד טייטש ןָא .טַײװ טינ ?טסעז .לגרעב םוצ וצניהא ןָאדזָא
 ..טױלּפ א וצ וצ טלאפ רע ןעוו ,רעקיש א יװ ,ןגיובעגסיוא םיוב

 רעד ןופ טלכיימשעצ קיטומטוג רעדיוו ךיז טָאה רעטנאקאבמוא רעד

 םעניא ןקורנַײרא ךיז ןעמונעג ןוא ןגיובעגסיוא ךיז ,עמכָאכ רענעגייא

 ןיא לקָאניב א טימ סיורא רֶע זיא דלאב .לביטש ןקיטראבוק םעניילק

 לקָאניב םעד ןטלאהעג רע טָאה טנאה ןייא טימ .טכַײלגעגסױא ךיז ,טנאה

 טַיײז רעד ןיא ןזיוועג טנאה רעגנאל רערעדנא רעד טימ ןוא ןגיוא יד אב

 טרָאד עליפא ןעמ טעז טָא .עלכאנ יד ךיז טניפעג ָא-ןָא זא ,לגרעב א ןופ

 .ןרעכייר ךיז

 ןטרָאד .ןעזעג טינרָאג ךיוא לקָאניב ןכרוד עליפא רעבָא בָאה ךיא

 א רעמ לסיב א ,גראב רעקַיור ץנאג א ןעוועג זיא ,ןזיוועגנָא טָאה רע ּוװ

 -עגסיוא ןוא עקידנצנאט-טכַײל ןעזעגסיוא ןבָאה רעמייב יד .רעטלּפענראפ

 "יירעג טָאה סע .ןגיובנגער א ןופ ןסאּפ עטרילָאק יילרעלא סימ ,עטצוּפ

 ןענאטשעג זיא רע .ןעגנאגעגּפָא טינ ץעגרע ןיא זיא ךיור רעד רָאנ ,טרעכ

 .טרָא ןייא ףא

 קיטומטוג ךימ רעגנאל רעד טָאה -- ,רעייגסופ א ,עבאב א טסיב --
 .טסירעליטנא ןא טינ ,רעייגסופ א -- ,ּפָאק ןרעביא ןָאטעג ּפאלק א
 -יב א ןָא יז ןעמ טעז טָא .ןענאדנופ טעז עמ ."עוויסארקע ,יז זיא ָא-ןָא
 .ָא ,לקָאנ

 עז ךיא זא ,ןטנאקאבמוא םעד טרעכיזראפ ,טלקנעווקעג ךיז בָאה ךיא
 זיב ןריפוצ ךימ רע לָאז .ןריפוצ ךימ לָאז רע ,םיא טעב ךיא ןוא ,טינרָאג
 .ךעלדַײב ןעז לע ךיא ןענאוונופ ,טרָא םעד

 ,טיג ןָאק ךיא .טינ ךיא ןָאק סָאד ,ןיינ --
 יו טארוקא ,טגערפעג םיא ךיא בָאה --- ?ןָאט ךיא לָאז עשז סָאװ --

 ,קידלוש זיא רע
 ,זַײװ ךיא ןיהּווװ ,וצניהא ייג .ריד זַײװ ךיא ---
 ,טינרָאג ןטרָאד עז ךיא רָאנ --
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 ךיז טָאה רעגנאל רעד --- ,טראוו רָאנ ...ןָאט טינרָאג ריד ןָאק ךיא --
 ,לביטש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןגיובעגנייא

 ?"עוויסארקק וצ ןשטנעמ א ןריפוצ ןייג ךיא לָאז ,עשאּפ --
 -טנע ןטּפמודראפ ,ןטרעדורעצ א טרעהעג ךיא בָאה -- ,ןיינ ,ןיינ --

 ןעמונעגסיורא קירוצ טָאה רעגנאל רעד .לביטש םענרעצליה םענופ רעפ
 -רעד ךיא בָאה לריט םענופ לעלָאכ ןפא ןוא ,טכַײלגעגסיױא ךיז ,ּפָאק ןַייז
 טיירב קידנור א טימ ,טעטסארכעצ ,טלטאּפעצ ןעוועג זיא יז .יורפ א ןעז
 טלקָאשעג ןוא ןרעטש םעד טזעגיורבעגנָא טָאה יז .סעװרָאב ןוא םענָאּפ

 ,ּפָאק ןטימ
 .טינ ןפיוא-םושעב ?ּפיליפ ,טסרעה .טינ ןפיוא-םושעב .ןעדיינ ---
 ןָאט זַײװ א רָאנ .טַײװ טינ ָאד טֶא ?עקשטעשאּפ ,ךיד טרא סָאװ -

 .ןרעקמוא ךיז ןוא
 זיא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז .ןרעהסיוא טלָאװעג טינ טָאה עשאּפ

 -עגוצ סע טָאה יז .ןדנובעצ ןעוועג זיא ריא ףא לדיילק סָאד .ןעגנאגעגּפָא
 ןטלאהראפ ךיז ןבָאה רָאה עקיטכיל טומשז ןייא .טנאה רעד טימ ןטלאה
 .טזָאלעצ ןעוועג ןענַײז עקירעביא יד .עקליּפשרָאה א טימ ץיּפש ןפא

 עגנאל רָאּפ א ןעמונעצ פיליפ טָאה --- .טינ ןָאק ךיא ?טסעז וד --
 -עג טגיילעגרָאפ םיא בָאה ךיא .ןטעבעג קראטש םיא בָאה ךיא .טנעה
 -- םעדכָאנ ,ןפנארב לשעלפ א ףא טגיילעגרָאפ םיא בָאה ךיא .סטלָאצ

 .ךעלשעלפ ייווצ ףא
 ,וטסיב עבאב א .טסירעליטנא ןייק טינ טסיב וד סָאװ ,ערייווא ןא --

 זיא ןוא ןגיובעגנַײא רעדיוו ךיז טָאה פיליפ --- .רעייגסופ רעטסָארּפ א
 ,לביטש םוצ ןעגנאגעג

 .טַײװ טינ ָאד ,ןשטנעמ םעד ןריפרעטנוא ןייג ךיא לעוװ ,עקשאפ --

 ןטרָאד זיא סע .טקוקעגנַײרא ,לריט םוצ ןעגנאגעגוצ ךיוא ןיב ךיא
 .ןגיוושעג ןוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא עשאּפ .קיטכיל ּפאנק ןעוועג

 ,קירוצ ןוא ןָאט זַײװ א רָאנ ?עשיראנ ,ךיד טרא סָאװ --
 ןרָאװעג עשאּפ זיא --- ?טסייטשראפ ,עריומ בָאה ךיא זא רעבָא --

 .ןיוש ןוא .ָאד ןיילא עריומ בָאה ךיא --- ,זייב קראטש
 לסיב א רָאנ ?ןבָאה עריומ סָאװ ףא .ןבָאה עריומ טינ ףראד עמ --

 .קירוצ ןוא ,ןָאט זַײװ א
 .קע ןא ןוא ,טינ דער .טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא ---
 ןָאטעג ךאל א ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א לביטש ןיא טָאה ּפיליפ

 ךיא .טַײהנגעלראפ א ןיא זיא רע זא ,ןענאטשראפ בָאה ךיא .זָאנ רעד ךרוד
 ךיא זיב ,ןָאט זַײװ ןייא רָאנ ףראד רע זא ,טגָאזעגרעטנוא ליטש םיא בָאה
 ןָאק ,ליו עמ זא ןוא ,ךעלשעלפ ייווצ ףא ביג ךיא .ןעזרעד ךעלדַײב לעוװ
 .ןעוועלאשז טינ ךיא לע ףניפ ףא עליפא ןוא .ַײרד ףא ןבעג ןעמ
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 ?עשאּפ ,ָאי .ךיא ייג ,יוזא ביוא ,ונ --
 טָאה רע .ּפָאק םעד ןגיוצעגסיורא טָאה ּפיליפ .ןגיוושעג טָאה עשאּפ

 טזָאלעג ךיז בָאה ךיא .טעווערעקעגקעווא ךיז ןוא לקָאניב םעד ןָאטעגנָא
 ...םיא ךָאנ

 ךעלקערש ןעוועג זיא יז .עשאּפ ןזיוואב ריט רעד ןיא ךיז טָאה םעצולּפ
 ןעוועג זיא םענָאּפ ריא .טעטסארכעצ ןצנאגניא ןעוועג זיא יז .טגערעגפוא
 ,בַײל רָאלק ןזיוועגסיורא ךיז טָאה לטפָאק םענופ ,ןרָאצ עלָאג

 יז טָאה -- ,רעביא ךימ טזָאל רע ןוא .ןיילא ָאד עריומ בָאה ךיא ---
 טימ ריט רעד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ןוא ,עכיצער טימ ןעִירשעגסיוא
 רעד .ןדייר טנָאקעג טינ רעמ יז טָאה גנוגערפוא ןופ .טולב טימ לופ ןגיוא
 עכעלטע ןבעגעגוצ םיוק טָאה יז .טרעטיצעג ריא ןבָאה ןּפיל יד ןוא ּפָאק
 אזא עג-יײא-אדאט א ןיא ןיילא --- ,רעטרעוו עטקיטשרעד ,ענעגרָאװרעד
 ..!ןיי-עלא ענייא ךיא ןוא ,עס-יו-יורג

 קיטומטוג טָאה פיליפ .לביטש ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה עשאּפ
 -עגכָאנ םיא ןיב ךיא .טנאּפשעגקעװא ןוא טַײז ריא ןיא ןָאטעג לכיימש א
 -עג זיא רעגייז רעד .װערַײמ וצ טנעָאנ ןענאטשעג זיא ןוז יד .ןעגנאג
 ...סקעז ןעוו

 -אב טוג זיא רע זא ,טגָאז ּפיליפ .קידִיימש ךָאנ רימ ןזַײרּפש לַיײװרעד
 .סעקשזעטס רעביא עקפאד ןייג טינ ןפראד רימ ןוא ,טנאק ןטימ טנאק
 עלא .ןזיוועגנָא רימ טָאה רע ןיהּוװ ,טַײז רעד ןיא ךַיײלגפא ךיז טזָאל רע
 .ךיוא רימ טזַײװ ןוא לקָאניב ןיא קוק א טוט ,ּפָא ךיז רע טלעטש לָאמ
 יוזא ןָאק ךיא :ןטראוורעד ךימ ןוא ןלעטשּפָא ךיז סיוא םיא טמוק לָאמוצ
 .ןענאּפש טינ ,רע יו ,ךיג

 לקָאניב ןיא טקוק ,טקוק ,ּפָא ןצנאגניא ךיז רע טלעטש ןכיגניא רָאנ
 .סקניל ףא טעווערעקראפ ןוא

 ןָאט ןפראד רימ .געוו םעד ןעמונעג קיטכיר טינ עלעסיב א ןבָאה רימ
 רעכעה א ףא ןייגסיורא רימ ןלעו דלאב .סקניל ףא עווערעק ןייא ךַאנ
 ןיוש רימ ןלעװ ,ךעלדַײב יד ןעזרעד סיוועג רימ ןלעוו ןטרָאדנופ .טרָא

 .ךַײלג ןייג ןענָאק
 -רעד רימ ליוו רע .ןײטשּפָא טינ ךימ טזָאל ,רעטנוא ךימ טלַיײא ּפיליפ

 סָאװ וצ .עריומ טָאה יז ,זיא יז עשיראנ א ראפ סָאװ ,ןעשאּפ ןופ ןלייצ
 .ןעמוקסיוא רעווש עקאט זיא ןעיורפ יד טימ ,ךע ?ןבָאה עריומ ןעמ ףראד
 סָאד ,ןבָאה עריומ ןעמ ףראד עגַײט ןיא זא ,סיוא ץלא ךיז טזַײוװ ייז
 רענייק .עגַײט יד זיא טלעװ רעד ףא טרָא עכעלרעפעגמוא עקיצנייא
 ...עשאּפ ...קַיור ...עגַײט יד םערָאװ .טינ רענייק .ןרירנָא טינ ךיד טעוו
 םיא ןופ ןיוש ןיב ךיא .טינ ןיוש רעה ךיא רָאנ ,סעּפע ךָאנ טדער ּפיליפ
 אב יװ ףפיליפ אב סיפ עגנאל ענימ אראפ סָאװ .ןענאטשעגּפָא שּפיה
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 א ךָאנ רע זיא םעד וצ .רע טָאה סיפ עכלעזא ,ןשָאבאה-ךעלעמ-גיוא
 ,סיפ יד וצ טלקיוועגוצ סעלעטסָאּפ עגנירג רָאּפ א זיא םיא אב .רעגנירג
 -נוה רעשפע זיא רימ אב ןוא .ןיוש ןוא ,דמעה א ,ןזיוה עגנירג רַאּפ א
 -עב םיא ןָאק ךיא ,ןיינ .דרע רעד וצ ךימ ןעַיצ ייז .םידָאגב דוּפ טרעד
 .ןגָאיכָאנ טינ ןפיוא-םוש

 ןַײמ ןגָארט ןפלעה רימ לָאז רע ,םיא טעב ןוא ןּפיליפ וצ יירש ךיא
 וצ טראוו פיליפ .לקאשזדיפ ענרעדעל סָאד ןוא לטנאמנגער ןרעווש
 ,רעטַײװ טייג ןוא עסאמ יד קעווא רעטרעוו ןָא רימ אב טמענ

 ךיז לָאז רע ,טַײז רערעדנא רעד ףא לקָאניב םעד רעבירא טמענ רע
 סעקשטאזאק יד ןשיווצ זא ,רעטַײװ טלייצרעד ןוא ,זדנוא ןשיווצ ןבַײר טינ
 ןענַײז עצינאטס רעד ןיא ןקאזאק עלא .עשאּפ יו ,עכלעזא ָאטינ זיא
 -עגנָא זיא סָאװ ,ןװָאנָאימעס אב ןגָאלשענּפָא יז טָאה רע .ענאקעמ ןּפיליפ
 אב .רעטסעווש עקיצראהמעראב א ןעוועג ןטרָאד זיא יז .טנאק ןפא ןלאפ
 -עווש עלא אב יװ ,ןטסורב ערענַייפ ןוא ערעסערג ןעוועג ןענַייז ןעשאּפ
 ,ןגָאלשענּפָא ךיז ּפיליפ יז טָאה .רעטס

 -יפ .ןעגנאגעג ץלא ןענַײז רימ .רעלעקנוט ןרָאװעג זיא ןסיורד ןיא.
 ןופ םיא ןיב ךיא .סיורָאפ סיפ עגנאל ייווצ יד טימ טנאּפשעג טָאה פיל
 ןגיוצעג ךיז ןבָאה םורא:ןוא-םורא .ןפָאלעגכָאנ ,לבלעק דימ א יװ ,ןטניה
 טָאה רע .לּפענ טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענַײז ןדיישנשיווצ יד .גרעב ןטייק
 ,טפאנ יו ,טרעצנילגעג

 -עג ןיוש רע טָאה סנטַייװנופ .טלעטשעגּפָא ךיז פיליפ טָאה םעצולּפ
 .ןייג טינ רע טעװ רעטַײװ ,ןיינ .ןייג טינ רעטַײװ ןָאק רע זא ,ןעירש
 ָא-ןענאדנופ ןוא .ןבָאה עריומ עקאט ןעק יז .םיא ףא ןטרָאד טראוו עשאּפ
 ןא ךיא ןיב ,טינ טציא עז ךיא ביוא ."עוויסארק.? ןָא טוג ןיוש ןעמ טעז
 ךָאנ ןטעבעג ןוא ,טינרָאג עז ךיא זא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .עבאב עטכע
 ,ןריפ ךימ עלעסיב א

 זיא ָאד-ִא טָא .ןריפ טינ ךימ ןפיוא-םושעב ּפיליפ ןָאק רעטַײװ ,ןיינ
 ןזָאל טינ ךיז רע ליוו ,סעלעטסָאּפ ןיא טייג רע .רעסאוו סיורג א רעייז
 .רעטַײװ ןייג ךיא געמ ,לוויטש עכיוה גָארט ךיא ןוא .רעסאוו ןיא

 טינרָאג ןסעמערעדניא עקאט בָאה ךיא .ךיז רעסיוא ןעוועג ןיב ךיא
 ןא ןכוז ןזָאל ךיז ףראד ךיא ןוא ,רעטצניפ ןיוש טרעוו ןסיורד ןיא ,ןעזעג
 אב ןטעבעג ךיז בָאה ךיא .טנאקאב טוג טינ רימ זיא סָאװ ,טינשּפָא-דרע
 ,טנָאזעגוצ ץלא םיא בָאה ךיא ,םימכאר ןּפיליפ

 ףא ןבעג טספראד ןוא .ןיילא ןכאז ענַײד עלא גָארט ,יוזא ביוא ,ונ --
 .ךעלשעלפ ייווצ ןעשאּפ

 א טעשזדָארבעגרעביא ןבָאה רימ .ןעוועג םיקסאמ ץלא ףא בָאה ךיא
 ןעוועג זיא רעסאוו סָאד .רעסאוו ןיא רעטַײװ ןזַײרּפש ןעמונעג ןוא עקשטיר
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 לופ ןרָאװעג ןענַײז לוויטש יד .לוויטש עכיוה ענַײמ ןופ רעכעה ליפ
 ןפיליפ בָאה ךיא ןוא ,עקָאסָא עכיוה ןסקאוועג ָאד זיא סע .רעסאוו טימ
 ןעשרוש ,ןּפילכ ערעווש עטַײװ טרעהעג רָאנ בָאה ךיא .ןעזעגסיורא טינ
 ןבייה ךיוה ייז ןָאק רע .סיפ עגנאל רעייז ןענַייז ןּפיליפ אב .ןעשטרָאװ ןוא
 א ןָא ןגעוו ייז .סיפ יד ןבייה טינ ןפיוא-םושעב ןָאק ךיא .ךיג ןענאּפש ןוא
 ,רימ אב ןרעטיצ ייז ןוא ריש

 סע טָאה ריש א ןָא .רעסאוו ןיא טעּפוילכעג גנאל-גנאל יוזא ןבָאה רימ
 -ייז עמאטסימ .טעּפוילכעג טינ ,ךיז טכאד ,ןיוש טָאה םעדכָאנ .טרעיודעג
 -סיורא ןיוש ןּפיליפ בָאה ךיא .רעסאוו סָאד ןעגנאגעגרעביא ןיוש רימ ןענ
 רעקניל ןַײז ןופ טלבמָאבעג ךיז טָאה לקָאניב רעד .טנרָאפ ןופ ןייג ןעזעג
 למיה רעד .ןעגנאגעגכָאנ םיא ןליוו ןוא ןעקנאדעג םוש ןָא ןיב ךיא .טַײז
 "זימ ףא ןעגנאגעג ,םענָאּפא ,ןענַייז רימ .רעטצניפ ןעוועג ןצנאגניא זיא
 .םיא ךָאנ ךיא ,רעִירפ ּפיליפ .ןעגנאגעג ץלא ןענַײז רימ .ךער

 -וצ ךעלעמאּפ ךיוא ןיב ךיא .טלעטשענּפָא ךיז ּפיליפ טָאה םעדכָאנ...
 -ּפָארא ךיז טָאה פיליפ .ןלאפעגרעדינא ךיא ןיב סיפ ענַײז ןבעל .ןעגנאגעג
 -נעענ רימ וצ טקורעגוצ ךיז טָאה רע .טצעזעגוצ ךיוא ךיז ןוא טזָאלעג
 א ראפ זיא ָאד סָאװ ,טינ טסייוו רע זא ,ליטש רימ טרעלקרעד רע .רעט
 רעדָא ,רערעדנאוורעביא יד ,ןבילקעגסיורא ךיז ןבָאה ייז רעדָא .ערעילָאכ
 עמ סָאװ ,געו םעד טימ טינ ןעייג רימ ,טסייה סָאד ,ןעשזדנָאלב רימ
 טנאק םעד טסייוו ּפיליפ ?ערעילָאכ א ראפ ָאד זיא סָאװ רָאנ .ףראדאב
 ,ָאי .ןרָאפעגּפָא ןענַײז רערעדנאוורעביא יד זא ,סיוא טזַײװ זיא .טוג רעייז
 -נאוורעביא יד ןענַײז ,סנגער עסיורג ןעוועג ָאד ןענַײז סע .ןַײז ןָאק סע
 ..?רימ ןעשזדנָאלב רעשפע ןוא .ןרָאפעצ ךיז רערעד

 יצ ,ןרָאפעגרעבירא ןענַיײז רערעדנאוורעביא יד יצ ,סנייצלא זיא רימ
 ךיא לי ןפָאלש .טינ ךיא ליוו ןסע .טינרָאג ליוו ךיא .ןעשזדנָאלב רימ
 .טינרָאג ליוו ךיא .טינ ךיא ןָאק ןטכארט .טינ ךיא ןָאק ןייג .טינ ךיוא

 יו ,ןָאט א טימ ּפיליפ ךימ טגערפ --- ?קירוצ ןייג רימ ןלעוו ,ונ --
 .ןעשעג טינרָאג זיא ָאד

 !טינ ?ךיא --
 .ָאד בַיילב ---
 טָאה רע .ָאד ןבַײלב עצייא ןַײז ןבעגעג גנירג רעייז רימ טָאה ּפיליפ

 .טכארטעג טינ גנאל ףורעד
 ענַייז טימ ןענאּפש ךַײלג ןעמונעג ןוא ןביוהעגפוא ןיוש ךיז טָאה רע

 ,סיפ עכיוה ,עגנאל
 ערעווש ענַײז ןלעטש טרעהעג םיא בָאה ךיא .ןגעלעג ץלא ןיב ךיא

 ןוא ךיז ןקורעצ ןזָארג יד יװ ,טלעטשעגרָאפ עליפא ךיז בָאה ךיא .טירט
 -כרוד ןזָאל ןוא סיוא ךיז ןגייב ,ןזָארג יד ,ןעשרוש ייז .ןייגכרוד םיא ןזָאל
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 .רענעטלעז ןכרָאש יד .רעכאווש טרעהעג טירט יד ךיז ןבָאה םעדכָאנ .ןייג
 ,ליטש ןצנאגניא .ליטש רָאג ,רעליטש ךָאנ טָא

 .רעווש טמעטָאעג בָאה ךיא .רעטצניפ ןעוועג זיא םורא-ןוא-םורא
 .ןרעהנַײא ןעמונעג קראטש ךיז ןוא טלעטשעגפוא ךיז ךיא בָאה םעצולּפ

 -ּפָארא לענש-ץילב ךיא בָאה .ליטש ,אש .טינרָאג עקאט .טינרָאג רעה ךיא
 -ציא ,ָא ,ןפיול ןעמונעג ןוא סעשטענָא יד טלקיװעגּפָא ,לוויטש יד ןפרָאװעג
 זיא סע ןוא ,ןבירטעג ךימ טָאה "רעצעמע; .ןפָאלעג טוג ךיא ןיב רעט
 רעייז .עסעװרָאב --- סיפ יד .ךיז ףא לקעמולק ןייק .גנירג ןעוועג רימ
 יו ,ןפָאלעגכָאנ טינ םיא ךיא ןיב טציא .ןּפיליפ טגָאירעד ךיא בָאה ךיג
 יו ,דנאנאב ןעגנאגעג רימ ןענַײז רעטציא .רעִירפ יװ ,לבלעק דימ א
 דניושעג ןעגנאגעג .ןגיושעג ןבָאה רימ .דרעפ עטנאּפשעגנַײא ייווצ
 .ןגיוושעג ןוא

 רימ ןענַײז רעסאוו סָאד .רעקינייוו ליפ טרעיודעג געוו רעד טָאה טציא
 טָאה'ס ןוא ,רעסאוו סָאד ,טלאק ןעוועג זיא סע .ךיגפא ןעגנאגעגרעביא
 זיא זדנוא ןגעקטנא למיה רעד .ןכַאטשעג ךיז טָאה עקָאסָא יד .טעּפוילכעג
 -יימ ףא ןעגנאגעג טציא ןענַײז רימ ,סעָאמשאמ .רעסאלב א ןעוועג ךָאנ
 ,ווער

 ,גרעב ןופ ןרוטנָאק עכייוו ןעזעג עליפא ךָאנ רימ ןבָאה טַײז רעד ןיא
 ןצנאגניא זדנוא רעטניה ךיז ןבָאה ןזָארג יד .טנאּפשעג טסעפ ןבָאה רימ
 -ייו ןעגנאגעג ןענַײז רימ ןוא ,ןכָארבעג ךיז ןבָאה סעטסוק .טעשטרָאקעג
 | ,רעט

 קעלפ רעד .קעלפ ןסיורג א סיורא סנטַײװרעדנופ ןיוש רימ ןעעז טָא
 ןיוש טעז עמ .עלעביטש א זיא'ס זא ,ןיוש טעז עמ .רעסערג ךָאנ טרעוו
 -נאג רעד ראפ .דרע רעד ףא טראה טינ טייטש עלעביטש סָאד זא ,עליפא
 -סיורא ךעליירפ ּפיליפ םיוק רימ טָאה ,קירוצ ןעייג רימ סָאװ ,טַײצ רעצ
 :טגָאזעג

 רע טָאה םעדכָאנ --- .ןעשאּפ רעזדנוא ןעז ןיוש רימ ןלעו דלאב --
 ;טלייצרעד ליטש רימ ןוא טנאה רעד אב ףַײטש ןעמונעגנָא ךימ

 .עשאּפ א ראפ זיא סָאד סָאװ ,טינ טסייוו וד ---
 -ייה ןפא ןָאט קוק א ריא טימ ןעגנאגעגסיורא פיליפ זיא לקאכאס

 טזָאל יז רָאנ .דרע לקיסאּפ א טייזראפ ץעגרע ָאד ןבָאה ייז ןוא טינש

 טָאה יז .ןשטנעמ טנַײפ טָאה יז .ףרָאד סָאד טנַייפ טָאה יז .ּפָא טינ םיא

 ,ביל ןיילא םענייא ,ןּפיליפ ,םיא רָאנ
 יז יו ןוא .ריא אב ןטסורב ערָאלק ןימ א ןוא !ךיז טשוק יז יװ ןוא

 ןעמעלא ןוא עריומ ץלא ראפ טָאה יז .ּפָא טינ טָארט ןייק ףא ןּפיליפ טזָאל

 סָאד -- ןַײז וצ טוג זיא ,ןיילא רענייא ,ריא טימ יוװ ןוא ,טנַײפ יז טָאה
 .ןלעטשרָאפ טינ רענייק ןיוש ךיז ןָאק
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 טָאה --- !טזָאלעגרעביא יז בָאה ךיא סָאװ ,קנאב רימ טוט'ס יו ,ךא --
 יד .םענַײמ ןופ רעכעה ליפ טייטש סָאװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ּפיליפ
 ,ןייג ןיילא ענייא ןבָאה עריומ יז טעװ וצניהא .טַײוװ טייטש עצינאטס
 ,ןגיל ןיילא ןבָאה עריומ יז טעוװ לביטש ןיא ןוא

 -- .ןעשאּפ רעזדנוא ןעז ןיוש רימ ןלעװ דלאב ,עשָאקשינ ,רָאנ --
 ,דיירפ רעכעלדנעמוא טימ טזָאלעגסיוא ּפיליפ טָאה

 עכעלטע טכאמעג ןוא טרעדעפעג ךיז ּפיליפ טָאה לביטש םאב טנעָאנ
 -יירפ ןעמונעג ןוא לריט ןבעל ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רע .ןאּפש ערעסערג
 םעד רעביא רעגניפ יד טימ טראצ ,גנירג טָאה רע .ןּפאלק םעד ןיא ךעל
 ,רעטנאקאב טוג א רעטצנעפ א ןיא ןָא טּפאלק עמ יװ ,טעווענאבאראבעג
 -ייק רָאנ .ןרעהרעד בוטש ןיא לָאז רעצעמע ךָאנ זא ,טינ ליוו עמ ןעוו יו
 -גיפ ץיּפש יד ףא טלעטשעג ךיז טָאה רע .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה רענ
 רענייק רָאנ ,ןפלעה רעכיג םיא טעוו סָאד יו טארוקא ,טּפאלקעג ןוא רעג
 טָאה עמ ןוא ,טּפאלקעג רעקראטש רע טָאה .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה
 ,ןפאלק ןפלָאהעג ךיוא ןוא ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא .טרעפטנעעג טינ ץלא

 ,ךיא זיא'ס ,ףוא ןפע ,אשאּפ ,אה ,אשאּפ --
 יה לסיב'ס טּפעלשעגסױרא ,לרעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ּפיליפ

 -נָא טינ ךיז טָאה רענייק רָאנ ."!אשאּפ, לָאמ עכעלטע ןגירשעגנַײרא ןוא
 ךיז ןוא טלעטשענּפָא ךיז ,רעטנעענ ןעגנאגעגוצ זיא ענַאװעל יד .ןפורעג
 ,טרעהעגוצ ךיוא

 ?םייהא ןעגנאגעגקעווא ןבָאה לָאז יז --
 ,עריומ ןקוסעמ טָאה יז .ןייג טינ יז טעוו ןיילא .ןַײז טינ ןָאק סע -

 .סעקשטאזאק ערעזדנוא ןופ טינ ,ןייג טינ ךיוא ענַאװעל רעד טימ טעוװ יז
 ןטסימוא .ןָאט קוק א ףראד עמ .רעדלעפ יד ףא ןַײז ןגרָאמ ףראד עמ ןוא
 .ןעמוקעג

 -עמ ןטימ ןווּורּפ ןעמונעג ןוא פאלק עכעלטע ךָאנ ןָאטעג טָאה פיליפ
 ךיז טָאה עלעטייק סָאד .עלעטייק עטסקינייוװניא סָאד ןסילשפוא לרעס
 לריט סָאד ןוא .ּפאלק א קינייװניא ןופ ןָאטעג ךָאנ ,ןסָאלשעגפוא גנירג
 ,טלארּפעגפוא טָאה

 ךָאנ .םיא ךָאנ -- ךיא .ןיײרא זיא ןוא ּפָאק םעד ןגיובעגנַיײא טָאה ּפיליפ
 רעד ףא ,ןעּפָארכ א טרעהרעד ךַײלג ןבָאה רימ .ענָאװעל יד --- עדייב זדנוא
 ןעמונעג ךיז ןבָאה סיפ יד .סיפ רָאּפ ייווצ טּפאטעגנָא רימ ןבָאה עגָאלדָאּפ
 -רעטנוא סָאװטע ךיז טָאה רעּפרעק ןייא .סרעּפרעק יד םעדכָאנ ,ןעיירד
 ןפָאלשראפ ןוא קירעזייה טָאה םיטש עשרענעמ עבָארג א ןוא ,ןביוהעג
 :טגערפעגסיורא םיא ןופ

 ..?ןטרָאד זיא רעוו --
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 ןאמטלא עשיומ
 ןעלצרָאװ

 רערענוהושט רעד רעטנוא רעַייפ סָאד רָאנ .לקנוט ןעוועג זיא בוטש ןיאא

 ךרוד ןטכיולעגכרוד ךיז ןוא טמאלפעגפוא טַײצ וצ טַײצ ןופ טָאה עטילּפ

 עלעווייא םעד ראפ ךעטעש רעניילק א טָאה טלמעד .לריט ןופ ךעלכעל יד

 רעד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה טרָא ענעטכיולאב סָאד .ןַיײש ןעמוקאב

 רעַײפ סָאד .עלעווייא םענופ לייט-רעדָאפ םעד קידנזַיײװאב ,טַײקלקנוט

 ןיא זא ,םגָאזעג סעדייא ןבָאה ,ןעגנאגעג םעד ןופ זיא סָאװ ,ןיײש יד ןוא

 רע ןעוו ,רעדמערפ א ךיוא טלָאװ טלמעד .ךאוו רעצעמע ןיוש זיא בוטש



 ןוא ,שטנעמ א טייטש רעטצנעפ םאב זא ,ןעזרעד ,בוטש ןיא ןיירא טמוק
 -עג עליטש סָאד טּפאכעגפוא ןעוועג רעשפע רע טלָאװ ,טניווועגוצ ךיז
 ךיז טָאה סָאװ ,למרומעג סָאד ,רעטצנעפ םאב ןשטנעמ םענופ למרומ
 .גנאלק ןָא טייזעג

 ןָאטעג רעשפע סע טָאה רע .טנוואדעג עכדרָאמ רעטלא רעד טָאה סָאד
 קיצנייא סָאד --- ןענימָאיניב ןקעווּוצפוא טינ יידעק ,ליטש יוזא ןוויקעב
 ךָאנ ,טכירעגמוא יוזא ןלאפעגּפָארא םיא זיא סָאװ ,לקינייא ענעבילבראפ
 ןַײז ןופ רעצעמע זא ,ןעוועג שעאיעמ טאהעג ןיוש ךיז טָאה רע יוװ ,םעד
 .ןבעל ןבילבעג זיא עכָאּפשימ

 רעדנא ןא ,סיוא טזַײװ ,רעבָא ןיוש טָאה עטילּפ רעד ףא קינַײשט רעד
 לע ,סע טסייה ,טָא-טָא ,רעזייבעג א טימ טעּפישעצ ךיז טָאה רע .עוועט
 ןיוש רימ זיא'ס לַײװ ,ןפראווסיורא ךיז ןופ רעסאוו עצנאג סָאד ךיא
 ...רעדיוורעד ,רעדיוורעד

 עליטש טימ .קינַײישט םענופ רעזייבעג סָאד טרעהעג טָאה עכדרָאמ
 א ןָא קיניײשט םעד טקורעגּפָא ,עטילּפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא טירט
 טָאה רע יצ ,רעגעלעג סנימָאיניב וצ קילב א ייברעד ןפרָאװעג ןוא טַײז
 | .טּפאכעגפוא טינ ךָאנ ךיז

 רעד ףא .גָאט ףא ןעמיס א ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה לַײװרעד ןוא
 -נוא טנָאקעג גיוא טינעג א טָאה ,רעטצנעפ םעד רעבינגעק סָאװ ,טנאוו
 -רעטניוו עגנאל יד זא ,טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,עַידעי עכיילב א ןדיישרעט
 ...ףָאס םוצ טייג טכאנ

 -נָא ןכיילב םעד ףא טקוקעג ,ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג זיא ןימָאיניב
 זא ,טלָאװעג טשינ ,גנוגעוואב םוש ןייק טכאמעג טינ ןוא גָאט ףא גָאז
 ןעוועג םיא זיא סע .ךיז ןּפאכפוא ןַײז ןופ ןסיוורעד ךיז לָאז רעטלא רעד
 טַײצ ךָאװ א טזָאלעג ,ןדייז ןטנלע םעד ,םיא טָאה רע סָאװ ,םענעגנָא טינ
 סָאװ ,דנּוװ יד .עיסענ רעד ןופ דימ ןעוועג ךיוא זיא רע .ןיילא םענייא
 עצנאג א זיא רע .ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה ,טנָארפ ןפא ןעמוקאב טָאה רע
 -עג ןוא רעפרעד רעבאראסעב יד רעביא ןָאיאר ןיא ןרָאפעגמורא ךָאװ
 -נָאק ,ייזראפ-גנילירפ םוצ ךיז ןטיירגוצ ךעיוקימ םירעיוּפ יד טימ טענַײט
 געט יד טָא ןופ ךעשעמ ןיא .גנוטיירגוצ יד טייג סע טַײװ יוו ףא ,טרילָארט
 סָאװ ,עטיילּפאה-סיראש ןקיצנייא םעד ,ןדייז םעניא ןסעגראפ רע טָאה
 רָאי יירד עלופ ךָאנ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע סאשעב ,ןענופעג טָאה רע
 ,ןָאטעג קנאב םיא טָאה ,םייה רעד ןיא קידנעַײז ,טציא .יימרא רעד ןיא ןַײז
 ,טכארטעג טינ םיא ןופ טָאה רע סָאװראפ

 טריפראפ םיא טלָאװ סָאװ ,ליפעג םעד טָא ןופ ןעיירפאב וצ ךיז יידעק
 ןטימעגסיוא ןוויקעב טָאה רע ןכלעוו ,רעטנָאלּפ-סעווָאשכאמ םענעי ןיא
 טינ ןלעװ עטיוט יד --- זָאלקעװצ זיא'ס זא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע לַײװ
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 םעד ּפָאק ןיא ןרעלקרעביא ןעמונעג ןימָאיניב טָאה -- ,ןרעװ קידעבעל
 -יירגוצ יד ןַײז ךיוא סָאד טעוו ,וועגא .טעברא ךָאװ ןַײז ןופ עציוי-לעױּפ
 םענופ רעטלאווראפ סלא ןכאמ ףראד רע סָאװ ,טארעפער םעד ראפ גנוט
 רעקירוצ םעד ווערע .דילגטימ-ייטראּפ סלא ןוא לײטּפָא-דרע םענָאיאר
 ןשינאקילבוּפער ןופ זא ,ןָאפעלעט ןכרוד ןסיוו טזָאלעג םיא ןעמ טָאה
 עגארפ רעד ךעיוקימ עקאט ךעַילָאש רעלעיצעּפס א ןעמוקעג זיא רעטנעצ
 טָא ,שטנעמ א ראפ סע זיא סָאװ ...ייזראפ-גנילירפ םעד ןטיירגוצ ןגעוו
 זיא ,ןטסָאּפ םעד ףא זיא רע סָאװ ,רָאי רַאּפ יד ראפ ..?ךעִילַאש ָא-רעד
 -ילַעש םינימ ענעדיישראפ טימ ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ןענימָאיניב
 שינעדנעטשראפ טימ ןוא גנוראפרעד רעסיורג טימ ןשטנעמ ןעוועג .םיכ
 טסּוװעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ךיוא ןעוועג ...טרָא ראפ ןוא ןשטנעמ ראפ
 .ןעגנוגנידאב עלאקָאל ראפ שינעדנעטשראפ ןָא ,עיצקורטסניא יד זיולב
 טקאט ךאס א טרעדָאפעג שערייפעב ןבָאה ןעגנוגנידאב עקיטרַא יד ןוא
 -ניא רעשיטָאטש א רענייא יו ,ןימָאיניב ,ךיז טנָאמרעד רע .דלודעג ןוא
 יוזאיוװ .ןָאיאר ןיא ןרָאפעגסיורא םיא טימ זיא ,רָאטאטיגא ןא ,טנעגילעט
 -ּפָא; עקיזָאד יד זא ,ןטלאהעג ,גנולפייווצראפ ןיא ןעמוקעג זיא רענעי
 ,שטַייײטס ...גנוטסעפ עכעלטירטוצ:-טינ א זיא "עסאמ-םירעיוּפ ענענאטשעג
 ;טגָאזעג םיא טָאה גוימָאק ןופ דילגטימ א

 ..!עלא ךָאד רימ ןביילג טָאג ןיא רעבָא --
 -םירעױּפ יד זא ,טסּוװעג טָאה רע .טלכיימשעג טלמעד טָאה ןימָאיניב

 ןוש יז טעװ ,ןָאט ריר א רעמ ךָאנ ךיז טעװ עיבאראסעב ןיא עסאמ
 ,גנילירפ ןיא ךַײט א יוװ ,טגָאמראפ יז סָאװ ,ךעיוק ןצנאג ןטימ ןייגקעווא

 -ערעגמוא רָאי ייווצ יד .סעינעמ ערעווש ןעמוקעגוצ ךיוא ןענַײז סע
 .ןטנעמעלע ערעטצניפ ןוא סעקאלוק טצונעגסיוא ןבָאה שינעט

 טָאה ,גנוי גונעג ךָאנ שטָאכ .טקאט ןוא דלודעג טפראדאב טָאה עמ
 .טגָאמראפ ןטפאשנגייא יד טָא ןימָאיניב

 -רא ךָאװ ןַײז ןופ טאטלוזער ןטימ ןדירפוצ ןעוועג רע זיא טציא ןוא
 םאב לָאמא יו ,יקָאב ייז ןיא זיא רע סָאװ ,רעפרעד עלא יד טָא ןיא .טעב
 טציא רע טָאה ,טעבראעג ָאד ,ןסקאוועגסיוא ָאד לַײװ ,בוטש ןיא ןטאט
 וצ ,עפוג םיא וצ גנויצאב רעדנא ןא ןוא גנומיטש רעדנא ןא ןפָארטעג
 ,טַײקיטכירפוא רעמ ,יורטוצ רעמ ןעוועג זיא סע .ןענימָאיניב

 טיול סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ יורטוצ רעד זא ,טסּוװעג טָאה ןימָאיניב
 ,טיורב ןלעטשוצ ןופ ןָאיאר םעד טַיירפאב עכולעמ יד טָאה טכיראב ןַײז
 -עגוצ ךיוא טָאה עכולעמ יד .שינעטערעגמוא יד טכא ןיא קידנעמענ
 -געווניא טימ ןוא עִירז טימ עקיטפרעדאבטיונ יד ףליה וצ ןעמוק טגָאז
 עכולעמ רעד ןופ טַיײקיביגַײרפ יד זא ,ןבעג וצ גנוטכא ןבילבעג זיא .ראט
 .סעלכאט טימ ןרעוו טצונראפ לָאז
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 -טנא םיא עסאמ-םירעיוּפ רעד ןופ טַײהרעמ עסיורג יד זיא לָאמ סָאד
 טָאה ןסעומש עטאווירּפ יד ןיא ןוא ןעגנולמאזראפ עלא ףא .ןעמוקעגנגעק
 וצ ךיז טרעהעגפוא טָאה םעליוא רעד .גנומיטש ענעביוהעג א טליפעג ךיז
 - יןעמענ ערעייז ןפורעגנָא ןרעג ןוא סעקאלוק יד ראפ ןקערש

 -ראפ עקיביײא יד ףָאסלָאקּפָאס ןעוועג רעוויוג ,סע טסייה ,טָאה רע
 -עג ןוא ןַײזטסּוװאב םוצ געוו א ןכָארבעגכרוד ,רעױּפ ןופ טַײקנסָאלש
 ענעבָארגראפ טקעדטנא ןעמ טָאה ףוגעלאב ןייא אב טינ .יורטוצ ןענוװו
 -ייזראפ םענופ וורעזער ןיא רעבירא דלאב ןענַייז יז ןוא ,סערציוא-עוווט
 ,דנָאפ

 -עגוצ ךָאנ זיא ןעמעלא וצ .ןדירפוצ ןַיײז וצ סָאװ טימ טאהעג טָאה רע
 םעד וצ עכָארב ריא ןבעגעג טלָאװ רוטאנ יד יװ ךַײלג ,יינש רעד ןעמוק
 יינש ןייק ןוא ,קעווא רעטניוו רעבלאה א ןעוועג ןיוש זיא סע .ךָארבכרוד
 .ןגָאװ א טימ ךָאװ עצנאג יד ןרָאפעגמורא זיא רע .ןעוועג טינ טאמיק זיא
 ביײהנָא םוצ .יינש א ןטיש ןביוהעגנָא טָאה ,ךיז ןרעקמוא ןראפ ,ןטכענ ןוא
 ןיוש זיא רע .רעטכידעג ןוא רעטסנרע ץלא ךָאנרעד ,סעווָאטאק ףא יו
 טָאה ,טכארבעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,רעיוּפ רעד .ןגָאװ ןטימ ןרָאפרעד םיוק
 ,קידנטַײר קידנרָאפקעװא ,ןוא ףיוה ןפא םיא אב ןגָאװ םעד טזָאלעג עקאט
 :"טנוזעגדַייז , א טָאטשנָא ,עלודג-עלָאמ ,ןָאטעג גָאז א םיא

 ..!עשזנינ ---
 ...טיינש סע :טסייה סָאד
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 יז .ןענאטשראפ ןוא טליפעג יז טָאה ןימָאיניב -- דיירפ עקיזָאד יד
 ןופ ,טַײהדניק ןופ ןעגנונָאמרעד טימ םיא ןיא ןפורעגרעביא ךיז טָאה
 יז טָאה --- םיא ראפ טסוװװאבמוא --- ךיוא זא ,ךעלגעמ .ןדייז ןופ ,ןטאט
 סָאװ ,רוטאנ ןוא דרע טימ דנוב ןקידעשורעי םעד טימ ןפורעגרעביא ךיז
 .דרע סעריוד ןופ ןעגנאגעגרעביא לאנאק םענעליוהראפ א ךרוד זיא
 -טרעג -- ךאפ רעייז וצ ענעבעגעגרעביא ןבעל-ןוא-בַײל טימ ,ןשטנעמ

 ,יירענ
 רעביא טייג עכָאּפשימ רעסיוועג א ןיא זא ,לָאמא טפערט עס יװ יוזא

 זיא יוזא ,ייריווארג ,יירעצינש ,קיזומ לשָאמעל ,ךאפ-טסנוק א עשורעיעב
 זיא רָאד ןייא ןופ גנוראפרעד יד .ַײרענטרעג ןעוועג סנאמרעקא יד אב
 ,ענַײז טגיילעגוצ טָאה רעטייווצ רעד ,ןטייווצ םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 ,..ןטירד א ןבעגעגרעביא יז ןוא ,גנוראפרעד עטרעטיירבעגסיוא יד

 ןיא טבעלעג עכָאּפשימ-ןאמרעקא יד טָאה סעריוד עמאק ןופ ןיוש
 ןילק א יו ןטינשעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ,לקניוו םעד ןיא ,עיבאראסעב-ןפָאצ
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 רעדעס-טכורפ ןוא רענטרעג ,רעדלעוו עטכידעג .עניווָאקוב רעד ןיא
 יז קידנקעדראפ ,ץענערג רעד סיוגנעל טייק א יװ ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 לקניוו סָאד ןעמ טָאה ןפורעג .עציכעמ עכעלטסניק יד קידנרישוטראפ
 -קיב יד; :שידִיי ףא ןפורעג ָאד סע טָאה עמ יוװ רעדָא ,עניוװָאקוב עקאט
 טכיירגעג ,ןסקאוועצ רעפרעד יד ךיז ןענַיײז ,טרעקלעפאב טכידעג ."עניוו
 -רעקא יד ךיוא .ןַיירא ףרָאד א ,סיורא ףרָאד א ,ןטייווצ ןיא ףרָאד ןייא
 ,סעקינווָאדאס ,רענטרעג .רעפרעד יד רעביא ןסקאוועצ ךיז ןבָאה סנאמ
 םעד רעטנוא קידנעייטשראפ ,רעטעבראדרע זיַײװלײט ןוא ןשטנעמ-דלאוו
 ערעטַײװ ןיא ןפרָאװעגרעביא ךיז ןבָאה לייט א .רעייז-עּוװט --- טרָאװ
 ןעוועג זיא סע ...טורּפ םעד סיוגנעל ,עיבאראסעב ןיא רעפיט ,רעפרעד
 ...רעטכעלעג ךאס א ןוא טנוזעג ךאס א טימ עכָאּפשימ א

 טָאה ,רעטצעל רעד ןבילבעג זיא ןימָאיניב ןכלעוו ןופ ,גַייװצ םעד ןיא
 רענטרעג סלא םעש רעייז .יירענטרעג טימ ןבעגעגּפָא רערעמ ךיז ןעמ
 טָאה .טנרעלעג ייז אב ךיז ןבָאה םירעיוּפ ,עוויווס רעד ןיא ןעגנולקעג טָאה
 ךָאנ ןעמ טקיש -- ןטרָאג ןסיורג א ןריפוצנייא טסולגראפ ךיז ץערָאּפ א
 ערעדנוזאב ענעי ,סנאמרעקא יד ,טגָאמראפ ןבָאה ייז ."ןאמרעקא. ןא
 סעּפע וצ ליו עמ ביוא ,ךאפ רעדעי ןיא קיטיינ זיא סָאװ ,טפאשנגייא
 -דרע ביוא ןוא .דלודעג ןוא ךאז רעד וצ טַײקנדנובעגוצ :;ןכיירגרעד
 א יײרענטרעג ןיא סע זיא ,טפאשנגייא יד טָא לאלכיב טגנאלראפ טעברא
 טזומ ,רעדנוזאב סקיוועג רעדעי טימ ןָאט וצ טסָאה לַײװ ,זומ רערעסערג
 ףא ,עקידעבעל ףא ייהעלע יוװ ,גיוא ןא ןבָאה רעדנוזאב םענייא ןדעי ףא
 טעװ רענעי ,ןענירעד עַידעי א סעּפע שטָאכ טָאה'ס רעוו ..,םִיאכעלאב
 ,ןייטשראפ סע

 רעד אב רענטרעג יד ץוכ ,טגָאמראפ טינ ןעמ טָאה דרע ענעגייא ןייק
 ,גָאלּפ א עדאווא זיא סע .טעבראאב ןוא דרע טעטכאּפעג ןעמ טָאה .םייה
 ןָא טוג ךיד טסעשטומ ,ךעיומ ןוא ךעיוק ןצנאג םעד קעווא טסיג לַײװ
 ,קיביג ןרעוו לָאז יז ,דרע יד ןטעבנַײא טימ ,ןרעסאוואב ,ןקיטסימאב טימ
 טצראוושראפ טינ זיא סָאװ ,רעד ,רעמיטנגייא רעד טעזרעד ךָאנרעד ןוא
 טסָאה זא ,רע טעזרעד ,עטָאלב ןיא טלּפרָאּפעג טינ ךיז ,וד יװ ןרָאװעג
 סע רע ןעק טציא זא ,וועשאיעמ ךיז רע זיא ,ןעוועג עציוי-לעיוּפ סעפע
 ,ןָאט ןיילא

 -ינשאּפערָאה עטנוזעג .טעבראעג ןוא טגָאלּפעג ךיז טָאה עמ --- ךָאד
 ןיש טָאה עמ .טשינ סעקינערױכשערָאמ ןייק ןוא ןעוועג ןעמ זיא סעק
 -רעקא ןא טמענ עמ זא ,עוויווס רעד ןיא ךעלטעטש עלא ןיא טסּוװעג
 -- ןיז יד ןוא .ןַײרא בוטש ןיא רעטכעלעג טמוק ,רונש א ראפ עקנאמ
 .עבלעז סָאד

 טָאה לָאמאטימ ןוא ,סערייזג סוועיטאנגיא ןופ טַײצ יד ןעמוקעגנָא זיא
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 -נאג רעד ןלאפעצ ךיז זיא טַײצ רעצרוק א ןיא .עדירעי יד ןביױהעגנָא ךיז
 עקימורא יד ןיא סיורא --- ערעדנא ,טרירגימע ןבָאה לייט א .ןעיניב רעצ
 -ָאיניב ,רעטָאפ סעכדרָאמ רָאנ ...םירכָאס ,רעמערק ןרָאװעג ,ךעלטעטש
 ,טזָאלעגּפָא טינ ךיז ,יירענטרעג אב ןבילבראפ זיא ,עדייז-רעטלע סנימ
 .עכדרָאמ ךיוא יוזא

 ןענאוונופ ,"עניווקיב, רעד ןיא טניווועג טינ ןיוש טָאה ןיילא עכדרָאמ
 רעבָא .וצ-םערָאד ,ּפָארא ,טורּפ םאב ףרָאד א ןיא רָאנ ,טמאטשעג טָאה רע
 ןוא .עניװָאקוב ןופ טכארבעג רעטכַאט רעקיצנייא ןַײז ראפ םעדייא םעד
 -- לָאמא ךיז טפערט עס יװ -- טָאה ,רעטָאפ סנימָאיניב ,םעדייא רעד
 ןרָאװעג ,יײרענטרעג ןיא ,ךאפ םעד ןיא ןבעל-ןוא-בַײל טימ טפעהאב ךיז
 .ןענירעד עכמומ רעסיורג א רָאג טַײצ רעד טימ

 טדַײל ,עניווָאקוב רעד ןיא יו ,טעפ ךיוא זיא לקניוו םעד ןיא דרע יד
 ןלָאז סָאװ ,ןטרָאד יו ,רעדלעװ יד ָאטשינ .שינעקירט ןופ טפָא רעבָא
 ךיז טָאה .ערעווש טלּפָאט א ָאד טעברא יד זיא .טַײקטכַײפ יד ןעִיצוצ
 ןטימ ןוא דרע רעד טימ טלגנארעג ךיז טָאה עמ .רעווש טבעלעג עקאט
 א טעטכאּפעג ,ןגָארקעג םיוק .טינ ךיז ןעמ טָאה ןזָאלעגּפָא רָאנ .סעקכאד
 ראפרעד .עדיווא רעד וצ ןעמונעג רעדיו ךיז ןעמ טָאה ,דרע לקיטש
 עטכלאקעגסיוא עמאס יד ,ףרָאד ןיא עטסנייר יד בוטש סעיסוז רעבָא זיא
 ןייק ןעוועג טינ -- בוטש רעד אב ןטרָאג רעד ךיוא .עסיײװ-קידנעלב ןוא
 לפיוו ,ץאלּפ קידייל ליפיוזא רָאנ ,עטצעזראפ ןייק טינ דרע עלענאּפש
 ייז ןפראד עשז לפיוו .סעקשטאק יד ראפ ןוא רעניה יד ראפ קיטיינ זיא'ס
 רעטירב רעד ףא גָאט ןצנאג א ןריצאּפש רעניה יד ?ןבָאה ןצנאגניא
 .,לבַײט סָאד ןבָאה סעקשטאק יד ןוא ,ףיוה ןבעל סאג

 םישָאדאכ טכא .עכַאּפשימ-רענטרעג רעד ןופ ןבעל סָאד ןעוועג רעווש
 -ראפ ןעוועג זיא עמ .טלגנארעג דרע רעד טימ ךיז ןעמ טָאה רָאי ןיא
 ןעמ טָאה רעטניוו ןוא ,עטָאלב ןיא ךיז ןעלּפרָאּפ ליפיוזא ןופ טצראווש
 רעד קאילָאּפ רעד יצ ,טסּוװעג טינ לָאמנייק טָאה'מ .ענויאכ טאהעג םיוק
 ּווװ ,דרע לקיטש סָאד ןטכאּפראפ רעדיוו רָאיארעביא ריד טעװ ץערָאּפ
 ןעמ טָאה לָאמ ןייא טינ ןוא ,טגיילעגניירא עינאווערָאה ליפיוזא טסָאה וד
 ,דלעפ ןַייז ןטעבראאב םיא ןפלעה -- ןענידּפָא ענישטשנאּפ טזומעג םיא
 םיצירּפ יד ךיז ןבָאה טיונ א ראפ ןוא .סערָאשעמ רעקיטסיזמוא רעד ןַײז
 טלעטש .רעטסעװש רענעגושעמ רעד טימ רעדורב רעד --- טשטאּפעצ
 ייוצ יד ןופ עשזעמ רעד ףא עמאד עשירעטסיה יד קעווא טלמעד ךיז
 :טעוועדלאווג ןוא רעפרעד

 ..!יָאמ !ינעמוד יָאמ ---
 יד זא ,ינעשטעטייווק ּוװ ןוא ינעמוד זיא'ס ּוװ ,ףוא ריד ךוז ייג זיא

 סָאד טשינ ןעוו זא ,ןסקאוועצ ןוא טײרּפשעצ יוזא ךיז ןבָאה רעפרעד ייווצ
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 -רעד ייווצ זיא'ס זא ,טסּוװעג טינ ןעמ טלָאװ ,ייז טלייטעצ סָאװ ,לכַײט
 ,םיטאבעלאב ענעדיישראפ טימ ,ןעמענ ענעדיישראפ טימ רעפ

 סנימָאיניב ,םעדייא סעכדרָאמ ןסייהעג טָאה יוזא ,בוטש סעיסוז ןוא
 ,..לבַײט םאב ,ץענערג רעד ףא זיא ,רעטָאפ

 ,סערָאצ טאהעג ןעמ טָאה דרע לקיטש ןטעטכאּפעג ןטימ ביוא זיא
 רעביא ןשטאּפעצ טינ ךיז ןלָאז רעדורב ןוא רעטסעוװש ,טאהעג עריומ
 טסָאה ןעמעוו טימ ,ןסיוו טינ טסעוו ןוא עשורעי רעטלייטראפ טכעלש רעד
 רעסיורג רעד ,סעכאנ רעד ןעוועג בוטש יד רעבָא ראפרעד זיא ,ןָאט וצ
 ,סעכאנ רעקיצנייא ןוא

 עכדרַאמ ּוװ ,םעייהדא ךָאנ טייטש יז --- טייטש ,רימ ןגָאז ,בוטש יד
 ,לכַײט םאב ,רעפרעד ייווצ ןשיוצ ץענערג רעד ףא ,טיובעגפוא יז טָאה
 "ימ סע טלָאװ טעָאּפ רעלאטנעמיטנעס רעקידעצילעמ א -- לכַײט סָאד
 ...טורּפ םענופ רעלָאצ-שניצ-רעסאוו ןקידסעינצ א יווװ טנכייצאב עמאטס
 רעבָא ,לכַײט לָאמש ןיילק א ןעוועג זיא'ס זא ,טעשָאּפ ןגָאז ָאד רימ
 -עפ יד ןליפנָא ןוא רעסאוו ןריפ וצ ףא ןעכדרָאמ ןוא ןעיסוז ראפ גונעג
 גונעג ןעוועג ךיוא זיא סע ...ןצירּפשאב ןוא ןסיגאב וצ ףא ןטרָאג ןיא רעס
 .ןעיסוז ראפ ךיוא ןוא ףרָאד םענופ סעקשטאק יד ראפ

 ןעוו ןוא ,רעפרעד ייווצ יד ןשיווצ ץענערג יד ךיוא זיא לכַײט סָאד
 רעפרעד ןענַיײז סע זא ,ןסעגראפ ןעוועג רעשפע ןעמ טלָאװ ,סָאד טינ
 -רעדנאנאפ טינ עקאט ךיז ןבָאה טַײל עדמערפ .ןעמענ ענעדיישראפ טימ
 ןוא ,עציכעמ א ןעוועג עציכעמ יד זיא עקיטרָא יד ראפ רעבָא ,ןבילקעג
 -עגרעדנאנאפ ןעוועג טלָאװ גיוא טינעג א .טשימעגסיוא טשינ ךיז טָאה עמ
 ןיא ַײס ,טַײז רענעי ןופ ןוא לכַײט טַײז רעד ןופ ןשטנעמ יד טדייש
 יוזא שטָאכ לַײװ ...ןשטנעמ יד ןופ רעטקאראכ ןיא ליס ,ןעזסיוא םעד
 ,ענעגױװעגּפָא טַײז רעד ןופ :ןדיישראפ ןעוועג ןשטנעמ יד ןענַייז ,טנעָאנ
 .יוזא גראווגנוי סָאד עליפא ,עצלָאטש ןוא ענשטעטאטס ,עקידעװָאקעב
 ןוא סענאיוב ,טנאה רעד ףא קנילפ ,עכיג טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 זיא בוטש ,סעיסוז טסייה'ס ,סעכדרָאמ ןוא .ךיז טכאמ עס יװ ,רעקנירט
 ,ץענערג רעד ףא

 טאהעג םיוק ןעמ טָאה ,ףױה ןיא ןעמוקניײרא טגעלפ עמ זא ,יוזא
 ןיא ,ןבָארג םאב רעמייב יד לַײװ ,"ץענערג; א ףא טסיב זא ,גנונא ןא
 ןייגוצ טזומעג טסָאה .לכַײט סָאד טלעטשראפ ןטולכאל ןבָאה ,ןטרָאג קע
 וטסָאה טלמעד ,עּפושעמ ןאּפש רָאּפ א ןזָאלּפָארא ךיז ,דנאר עמאס םוצ
 -שטאק יד ןעזרעד טזומעג ךיוא וטסָאה טלמעד ןוא לכַײט סָאד טקעדטנא
 -עג ךיוא ןוא לכַײט םענופ טסּוװעג ןבָאה ,ךעלעקשטאק יד ,ייז .ךעלעק
 ...םייהא ןרעקירוצ ךיז ףראד עמ ןעוו ,טַײצ יד טסּוװ
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 ץראווש ןופ זיא דרָאב סעיסוז ,דָיי רעטלא ןא ןרָאװעג זיא עכדרָאמ
 רעכלעוו ןיא ,עטָאלב רעד ןופ רילָאק םעד ןעמוקאב ,ךעליורג ןרָאװעג
 -דיימ ירד --- לּפוטעמ-לאב א ןרָאװעג זיא רע .טלּפרָאּפעג ךיז טָאה רע
 ןוא ךעלדיילק טיינעג ןבָאה ךעלדיימ יד .ןימָאיניב -- לגנַיי א ןוא ךעל
 ענעי יו ,עניק טימ טקוקעג ,סעטרעוואכ עשרעיוּפ יד ראפ סעצינדָאּפס
 טימ טלגנארעג ךיז ןבָאה ןימָאיניב ןוא עיסוז .ץנאט םוצ סיוא ךיז ןצוּפ
 ןיא טָאה טפאשרעה רעשינעמור ןופ ןרָאי עטצעל יד ראפ .דרע רעדמערפ
 ךיז טָאה עיסוז .עיצאטנאלּפ-סעקערוב-רעקוצ יד טילבעגפוא לקניוו םעד
 -אטנאלּפ יד אב טנידעג טָאה ןימָאיניב .טיבעג םעד ףא ןפרָאװעגרעביא
 רָאי א ןיא ןוא .ןעוועג טינ ָאד ךיוא זיא ןקילג עסיורג ןייק רָאנ .סעיצ
 עכלעוו ןופ ,ךעלעייא טגיילעגנָא ,ךעלעגילפ-רעמוז טעוואיעג ךיז ןבָאה
 רעטנאקאב רעזדנוא עכלעוו ףא ,םערעוו ענעי ,םערעוו סיורא ןענַײז עס
 יז ףא טָאה ,טייזעג טינ ,טרעקאעג טינ טָאה סָאװ ,רעד ,לדנעמ-םעכאנעמ
 עטעבראראפ סָאד .ןעלדנייש-ענייש אב טגערפעגנָא ןוא טקוקעגסיורא
 ּפָאק סעיסוז זיא רעבָא ראפרעד .טסימ ןיא טלדנאווראפ ךיז טָאה דלעפ
 סָאװ ,סעקערוב יד ןופ רעטעלב יד יװ יוזא ָארג ,ָארג ןרָאװעג דרָאב ןוא
 טלגנארעג ךיז ןעמ טָאה רָאי עכעלטע ...טדנעלראפ טָאה םערָאװ רעד
 לָאמאטימ ןוא ,ךיז ראפ גנונעפָאה לארטש ןייק ןעזעג טינ ,טיוט ןטימ יו
 .טַײרפאב --- עיבאראסעב .ןרָאװעג טכירעגפוא ,עושעי יד ןעמוקעג זיא
 ,לײטּפָא-דרע ןיא ןטעברא קעווא זיא ןימָאיניב ,דרע ןגָארקעג טָאה עיסוז
 "וקעגקירוצ זיא ןימָאיניב זא ...קילבנגיוא ןייא טרעיודעג רעבָא סע טָאה
 ,ןדייז ןטלא םעד רָאנ ןפָארטעג רע טָאה ,יימרא רעד ןופ ןעמ

 -ראפ סָאד טָא -- ןעוועג סע זיא לריוג םענופ עינָאריא ןימ א יו
 עריוווד ןוא עיסוז ,ןעמוקעגמוא ןענַײז ךעלקינייא יד .ןטלא םענופ ןבַיײלב
 -רעיוּפ .ןבילבראפ זיא עכדרָאמ ןוא .עירטסינסנארט ןיא ןברָאטשעג ןענַיײז
 םיא ןבָאה סָאװ ,םירעוּפ עטלא ,ןגָארטעג ןסע עוויינגיב םיא ןבָאה סעט
 רע ןעוו .ךיז אב ןטלאהאב ,טעװנאגעגסיורא םיא ןבָאה ,טנעקעג טינ
 .ןָאטעג עָאנאה סרעדנוזאב ייז טָאה ,ןזיוואב סעִיקעב ןַייז רעטעּפש ייז טָאה
 סָאװ --- ןעגנאגעג טינ ףרָאד ןיא ןיוש רע זיא ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע זא
 עכעלטע; יד טימ לטעטש ןיא ןבילבראפ זיא רע ?ןטרָאד ןָאט רע טעװ
 "עג ןבעל ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ עטלייצעג יד ,"סעקשירטעּפ עטלייצעג
 ןקילָאמא םענופ .רעגיה-טינ א ,רעדמערפ א ייז וצ טעילוטעג ךיז ,ןבילב
 -סייב ןבעל ,קע עמאס ןפא רָאנ .ןבילבעג סעוורוכ ןענַײז ?טעטש ןסיורג
 -קירוצ יד ּוװ ,ןבילבעג רעביטש קילדנעצ עכעלטע ןענַײז ,סערָאװקאה
 ,ןקעטש םעד ןעמענ לָאמא טגעלפ עכדרָאמ .טצעזאב ךיז ןבָאה ענעמוקעג
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 סָאד טקנעדעג רע .ןטכארטאב ,טָאטש רעוװערָאכ רעד רעביא ןייגכרוד
 -עג רע טָאה .ןסקאוועצ ךיז זיא סע רעדייא ,לָאמא רָאג ןופ ךָאנ לטעטש
 -עק עטרעיומעג עטסוּפ ןופ רעלַײמ יד ףא ,סעוורוכ יד ףא דמערפ טקוק
 א ןופ עווייצאמ א יװ ןבילבראפ ןענַײז סָאװ ,ּפערט ענרענייטש ,סרעל
 ּוו ,טרָא סָאד טנעקרעד רע זא ,טכודעג םיא ךיז טָאה לָאמא רָאנ .בוטש
 ,םיא טכוד ,טָאה רענעי .שטנעמ רעשימייה רָאג א רענַײז טניווועג טָאה'ס
 ,ןענירעד גנאל ןיוש --- ףרָאד ןיא םיא אב ןטלאהעג סעבאש לָאמא ךיוא

 ןבָאה ,ןפורעג קנאדעג ןיא ייז טָאה רע יוװ ,"סעקשירטעּפ עכעלטע, יד
 ךיז טָאה עכדרָאמ ןוא ,ןענופעג לביטש ןימ א ,טּפאלקעגפיונוצ ןעינימ א
 .ןענופעג ןימָאיניב םיא טָאה טרָאד .ןטלאהעגפוא ןטרָאד

 עשירעטילימ יד ןיא .טנעקרעד טינ םיא בייהנָא םוצ טָאה עכדרָאמ
 םעד ץוכ .דמערפ ןעמוקעגסיוא םיא רע זיא ,ןלאדעמ יד טימ רעדיילק
 ןיא םיא טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג רעשירענעמ טַייצ רעד ראפ ןימָאיניב זיא
 םיא ןבָאה ןעלפייווצ יד ...לגנִיי ןיילק א ראפ ךָאנ ץלא ןטלאהעג קנאדעג
 זא ,טסּוװעג טוג ןיוש טָאה רע שטָאכ ,רעטעּפש ךיוא טשרעהאב זַײװנטַײצ
 זיא רעצעמע זא ,ןביילג וצ ןעוועג רעווש םיא זיא סע .ןימָאיניב זיא'ס
 !ןבעל ןבילבעג

 ןא וצ רעגנוי א גַײװצ א יװ ,ןטלא םוצ טעילוטעג ךיז טָאה ןימָאיניב
 בוטש א .רעטסעווש יא ,עמאמ יא ,עטאט יא ;םיא ןיא ןעזעג .םאטש ןטלא
 יד ,יז .בוטש סנרערעל רעשידִיי רענעזעוועג רעד ,ןגָארקעג רע טָאה
 ץנאג זיא בוטש יד .עַירטסינסנארט ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,ןיילא ןרערעל
 טניווװעג לָאמא ןבָאה סע ּוװ ,סאג עצנאג יד יװ ,ןרָאװעג לצינ ,ןבילבעג
 םעד ףא ,סאג עצנאג יד יװ ,ןענאטשעג זיא יז .סעקינווָאנישט עשינעמור
 לָאט םעד ,לָאט ןסיורג םוצ עּפושעמ א טימ ךיז טקידנע סָאװ ,ךאלפ-גראב
 רעטצנעפ יד ךרוד .ןטרָאג רעסיורג א -- בוטש רעד רעטניה .טורּפ םענופ
 ,טַײז רענעי ןופ ךעלגרעב יד ,ךַײט םאב לדלעוו סָאד ,לָאט םעד ןעמ טעז
 -אראסעב ןקידנרעק םעד ףא קילגמוא רעד ןעמוקעג זיא סע ןענאוונופ
 .וועשִיי ןשידִיי רעב

 ךָאנ טָאה רעטלא רעד .טַײצ-ענסעװ ןימָאיניב זיא ןעמוקעגקירוצ
 ,רענעקורט א ןעוועג זיא רעמוז רעד רעבָא .ןטרָאג םעד ןכאמ וצ ןזיוואב
 -עג טינ רעטלא רעד טָאה ןרעסאוואב וצ סָאװ טימ .ןיילק שינעטערעג יד
 ,םענורב ןפיט םעד ןופ רעסאוו ןעִיצ וצ סעכיוק ענַײז ראפ טינ -- טאה
 רעטלאווראפ --- טעברא ןַײז ןיא ןערב ןצנאג ןטימ ןַײרא זיא ןימָאיניב ןוא
 עטייווצ סָאד .ּפָאק ןרעביא טעברא טאהעג טָאה רע .לײטּפָאדרעַײר םענופ
 ןעמוקעגסיוא זיא ןענימָאיניב .רעסערג ךָאנ ןעוועג שינעקירט יד זיא רָאי
 .ןגיוושעג טינ ןבָאה סעקאלוק יד .רערעווש

 ןליפוצסיוא ןעגנולעג ףָאסלָאקפָאס םיא זיא ,םיא ךיז טכוד ,טָא ןוא
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 רָאנ ,רעכעלנעזרעּפ ןַײז רָאנ טינ זיא ךָארברעביא רעד ןוא .עבאגפוא ןַײז
 סָאװ ,רעמ ץלא טמענאב רעױּפ רעבאראסעב רעד .רעמ ליפ ,רעמ סעּפע
 ...קלָאפ ןראפ ןוא קלָאפ ןופ טכאמ ,טכאמ עשיטעווָאס סניוזא זיא'ס

- 

 טָאה רע ,טנוואדעג ןוא רעטצנעפ םאב ןענאטשעג זיא רעטלא רעד...
 ,ןעמוקעגסיוא רעכיג זיא סע .סעליפט עטניווװעג ענַײז ליטש טלמרומעג
 -טזעג-טשינ םוצ ענַײט א רעדייא ,ןיילא ךיז וצ ןדייר לָאז שטנעמ א יו
 ,טַײהנױװעג סיוא טסביילג וד ןכלעוו ןיא ,רעפעשאב םענע

 -עגיובעג א ,עציילּפ עטיירב עטלא יד .טכארטאב םיא טָאה ןימָאיניב
 רעביא ןרעיוה ןוא ןטייב רעביא ךיז ןגייב ליפיוזא ןופ ןוא ןרָאי ןופ ענ
 סָאװ ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ךיז ראפ טענַײטעג יוװ טָאה עציײלּפ יד ,דרע
 -ַאשכאמ עלא ,סעגַײד עלא ,ןַײרא רעטצנעפ םעניא טייזעג ןבָאה ןּפיִל יד
 טָאה סע .עציײלּפ רעד ןיא טלמאזעגנָא יו ךיז ןבָאה ןרָאי עלא ןופ סעוו
 ,עציײלּפ יד ףראדאב עמ יװ ןריראב לָאז עמ ןעוו זא ,ןטכוד טנָאקעג ךיז
 ,סענַײט עטדערעגסיוא טינ עגנעמ א ,טיורש יװ ,ןָאט טָאש א ךיז טעוו
 סָאװ ,עקידמיזָאמער א ענייא ,סענַײט יד ןשיווצ ןוא .ןסָאװראפ ריש א ןָא
 :ןרעה לָאמוצ ןיוש טזָאלעג ,קנּוװ ןפא .יוזא םיא טָאה רעטלא רעד

 ..?ענעסאכ טשינ וטסָאה סָאװראפ ,ןימָאיניב ---
 ןטכארטראפ וצ ךיז טאהעג טינ טַײצ ןייק טעשַאּפ טָאה ןימָאיניב ןוא

 סנטלא םעד ןפירגאב לָאמאטימ ןוא טנַאמרעד ךיז רע טָאה טציא .ףורעד
 ,םיא ןופ לקינייא ןא ןעז ןבעלרעד ךָאנ ,רעטלא רעד ,ליוו רע ,ָאי ...ןיימ
 .םענעבילבראפ קיצנייא םעד ןופ

 ץיילפ א טָאה טייקנדנובעגוצ ןופ ,טפאשביל ןופ םָארטש רעמעראוו א
 גערפ א ןוא ןביוהעגפוא בלאה ךיז טָאה רע .ןענימָאיניב ןיא ןָאטעג
 :ןָאטעג

 וטסייטש סָאװראפ ?ּפמָאל ןייק ןָא טינ וטסדניצ סָאװראפ ,עדייז ---
 ?רעטצניפ רעד ןיא

 -ניב .ּפמָאל םעד ןדנוצעגנָא טָאה ,קידנדיירסיוא טינ ,רעטלא רעד
 א ןטלא םעד ןבעגעגּפָא עסַײמסייב ןוא ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה ןימָאי
 רע ,ןטכיולעגפוא טָאה םענָאּפ סנטלא םעד .עיסענ רעד ןופ טכיראב ןימ
 ,םענעסעגראפ גנאל טימ ןָאטעג ךיוה א טָאה סע .ןגערפסיוא ןעמונעג טָאה
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ַײס ,םירעוּפ עשימייה ןופ ,רעפרעד ןופ ןעמענ טימ
 -ניק ערעייז סָאװ רָאנ ,ענעברָאטשעג גנאל ןיוש ךיוא יו ,טבעלעג ךָאנ
 -עג יד ןענַײז ןעכדרָאמ ראפ .ןעמענ ערעייז ףא ןפורעג ןעמ טָאה רעד
 סכעלטיא טימ ךיז טָאה רעטלא רעד ...עקידעבעל ןעוועג ךיוא ענעברָאטש
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 ךעשעמ ןיא ןעגנאגעגוצ ןענימָאיניב זיא'ס יוזאַיו ,טריסערעטניא לציּפ
 טָאה עמ יוזאיו ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ,טכאלעג .טעברא ךָאוװ רעד ןופ
 רענעגעוו עכעלטע ןבָארגעגפוא ףוגעלאב ןטנאקאב ןטלא ןא םענַײז אב
 טקאּפעג לָאמא טָאה רע יוזאיוו ,טלייצרעד ןוא טנָאמרעד ךיז ,עּווט טימ
 טָאה רענעי ןעוו ,טכאנאב ,ךעריוק יװ ךַײר טלמעד ןיוש ,ףוגעלאב םעד
 ,טעקאנ ןעגנאגעג זיא רע ..ןטרָאג סעכדרָאמ ןופ סעלעביצ טעוונאגעג
 ,ןפיולטנא וצ רעגנירג ןַײז םיא לָאז עס ,טאהעג םיא טָאה עמאמ יד יוװ
 יוזאיוו ...טקאּפעג םיא טָאה עכדרַאמ רָאנ ...םיִא טקעמשרעד עמ ביוא
 ,ןזָאלּפָא ןוא עשוב ןייק ןָאטנָא טינ םיא לָאז רע ,ןטעבעג ךיז טָאה רענעי
 ןיא ןעמ ןָאק יו רעבָא ,גַײװש א טכאמעג ןוא טזָאלעגּפָא םיא טָאה רע
 םירעױוּפ יד ןוא ,טסּוװרעד ךיז טָאה עמ ..?ןטלאהאבסיוא סעּפע ףרָאד א
 .טזָאלעגּפָא םיא טָאה רע ַײמעל ,ןעכדרָאמ וצ ענַײט א טאהעג ןבָאה

 טָאה טציא רָאנ ,טייהרעניילק עסַײמ יד טרעהעג ןיוש טָאה ןימָאיניב
 .ןָאטעג עָאנאה םיא

 -עג גָאז א רע טָאה -- !סעלעביצ יד ראפ ּפַא טציא ןיוש טיג רע --
 רענעגעוו ענעבָארגראפ יד :ייברעד טניימעג ,לוויטש יד קידנעַיצ ,ןָאט
 ,דנָאפ-ייזראפ ןיא רעבירא ןענַײז סָאװ ,ץייוו

 א ןעוװעג ָאד טלָאװ'ס ךַײלג ,טבעלעגפוא ןרָאװעג זיא לביטש ןיא
 -עגסיורא רעטלא רעד ךיז טָאה ָאד רעבָא .עכָאּפשימ עכעליירפ עצנאג
 סיורא זיא'ס ןוא ,ןענימָאיניב ךעור-סעכאנ א ןָאטנָא טניימעג -- טּפאכ
 ,טרעקראפ

 טכארבעגּפָא ןטכענ רימ טָאה עמ --- ,עכדרָאמ טכאמ --- ,טסייוו ---
 .וצרעד לפָאטראק לקעז א ךָאנ ןוא רעטכַײל סעמאמ רעד

 ?סָאװ :ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ןימָאיניב
 ענעשעמ ייווצ יד ןעמונעגסיורא ,ןענאטשראפ טינ טָאה רעטלא רעד

 .טלעטשעגקעווא ייז ןוא עלעקפאש ןופ רעטכַײל
 ,לפָאטראק יד ןופ טכארטעג טָאה רעבָא ןימָאיניב
 ןוא זיב טגערפעג רע טָאה -- ?ןעמונעג ןוטסָאה סָאװ וצ --

 ,םראדנאשז רעשינעמור א יצ קינדאירוא ןא ?ךיא ןיב סָאװ -- .גנערטש
 ?סענַאטאמ ןגָארט רימ לָאז עמ

 ,רעטכַײל יד ףא טקוקעג .רענעריולראפ א ןענאטשעג זיא רעטלא רעד
 יד רָאנ ,ןדייר טנָאקעג טינ ,רעטכָאט רעקיצנייא ןַײז ןופ רעכייז םעד
 ,טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל

 -טע רעבירא ןענַייז סע .טשרעהאב ךיז ,טקרעמאב סע טָאה ןימָאיניב
 -צנעפ םוצ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רעטלא רעד .שינעגַײװש ןיא טונימ עכעל
 טָאה עציילפ עטרעקיוהעג יד רָאנ ,טקוקעגסיורא ןוא ןענאטשעג ,רעט
 םיא טָאה סע :ךעלמייהמוא ןרָאװעג ןענימָאיניב זיא סע .טדערעג ןיילא
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 -ראפ .ןטעלגראפ וצ יוזאיו ,טסּוװעג טינ רָאנ ,סעאק ןפא ןָאטעג קנאב
 :ןוא ,ךעלעּפעט ייווצ ןסָאגעגנָא ,ייט טכָאק

 .ייט ןעקנירט םוק ,עדייז --
 טָאה רע .ןגיוושעג ץלא רָאנ ,דניק א יװ ,טגלָאפעג טָאה רעטלא רעד

 ליטש ןוא ןּפיל יד טימ טרירעגוצ םיוק ךיז ,ייט עלעּפעט ןפא טקוקעג
 ;ןָאטעג גָאז א

 ,..טכארבעג טָאה בָאקאי --
 טָאה "בָאקאיא טרָאװ סָאד .טגנערטשעגנָא ןרָאװעג זיא ןימָאיניב

 ,בָאקאי רעמשטערק א ףרָאד רעייז ןיא ןעוועג .ּפָאק ןיא ןָאטעג סיוטש א
 -ראווג-ןזייא יד ןשיווצ עטסגרע יד ןופ רענייא ,רערעייז עניוסיטולב א
 זיא רע .ףרָאד ןיא טעוװַאכעגפוא טָאה טכאמ עשינעמור יד סָאװ ,רעייד
 רע זא ,טסּוװעג טָאה ןימָאיניב רעבָא .ליטש ןוא ןיילק ןרָאװעג טציא
 סע לָאז .סנימָאיניב טעברא עצנאג יד רעטנוא טבָארג ,ףרָאד ןיא טבָארג
 ?בָאקאי רעד ןַײז

 ..?בָאקאי א ראפ סָאװ --
 ...וראנטוב ...בָאקאי ---
 זיא טציא .םענָאּפ סנימָאיניב ןיא ןָאטעג ץעז א טָאה טולב עצנאג סָאד

 סע .ןעוועג רעאצעמ טסיזמוא ןטלא םעד טָאה רע זא ,רָאלק ןעוועג ןיוש
 ןופ ווּורּפ א טסייה סָאד ,*ענָאטאמ, א ןגעוו דייר ןייק ןעוועג טינ זיא
 רעד ,סעיסוז טניירפ רעטסעב רעד ,וראנטוב בָאקאי ...ךיז ןפיוקרעטנוא
 עמָאכלימ רעטשרע רעד ףא ןעיסוז טימ םענייניא ...טניײרפ רעטסלדייא
 טינ טָאה טכאמ עשינעמור יד זא ןוא .ןעמוקעג םייהא םענייניא .ןעוועג
 טכאמ עשיראצ יד ןענאוונופ ,ףרָאד ןיא עריד סעיסוז ןבעגּפָא טלָאװעג
 -סיורא ,רעפרעד ענעי ןופ ןדִיי עלא טימ ךַיײלגאב ,עכַאּפשימ סעיסוז טָאה
 טָאה ,טנָארפ ןראפ ךעלרעפעג ,סע טסייה ,ןענַיײז ייז סעמכאמ ,טקישעג
 ןדִיי עלא טָאה'מ זיב ,טורעג טשינ ,ןביוהעגפוא ףרָאד עצנאג סָאד בָאקאי
 -רעביא יז ןגָאװ ןַײז ףא רע טָאה סָאד ...ןבעגעגּפָא סעריד יד ףרָאד ןופ
 ןגעוו ןלייצרעד עסַײמ יד טרעהעג ןימָאיניב סע טָאה לָאמ לפיוו ...טריפעג
 -רעטנוא זיא רע ןעוו ,ןטַײצ סנימָאיניב ראפ ןיוש ,רעטעּפש ןוא ..!םעד
 ,רעקא טימ לָאמא ,ןפלָאהעגסיורא ייז בָאקאי טָאה לָאמ לפיוו ,ןסקאוועג
 -עגוצ ןטלא םעד ךָאד רע טָאה סָאד ...גראוונטרָאג ןריפיונוצ טימ לָאמא
 ..!ןעמוקעגקירוצ זיא ןימָאיניב רעדייא ,גראוונסע טריפ

 ַײס ,ןטלא ןראפ ַײס ,ןענימָאיניב ,עשוב א ןעוועג טציא םיא זיא סע
 עטנירגראפ עמוטש ייווצ יד ראפ ַײס ,ןבָאקאי ןקידנזעװּפָא םעד ראפ
 טָאה רע .עלעקפאש ןפא ןענאטשעג ץלא ןענַײז סָאװ ,רעטכַײל ענעשעמ
 רָאנ טָאה רע .יוזאָיו טסּוװעג טינ ןוא ןטלא םעד ןטעברעביא טלָאװעג
 :ךָאטעג גָאז א
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 ...ןופרעד טכאדעג טשינ רעמ טָאה רע --
 "נוווראפ טקוקעג ןוא םיא ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה רעטלא רעד

 ..?ןבָאקאי טשינ טסנעק וד :ןסייהעג טָאה סע .טרעד
 -נוזאב א ,בָאקאי ,טגָאמראפ טָאה רע .ןבָאקאי טנעקעג טָאה רע ,ָאי

 ןשיווצ ןדַײס ,ןשטנעמ ןשיווצ ןטלעז טפערט עמ סָאװ ,טַייקלדײא ערעד
 ןעוועג סע זיא ָאד ןוא ,עטלקיווטנא ךעלטסניק ןוא ענעגיוצרעד טוג רָאג
 .ןשטנעמ ר ראפ רעטסומ א ןפאשעג טלָאװ רוטאנ יװ ,רוטאנ ,ןריובעגנַײא

 ;ןָאטעג גערפ א יוזא םאטס טָאה רע
 ?רעטכַײל יד רעהא ןעמוק עשז יו --
 יז .ןבעגּפָא ייז לָאז רע ,ןטעבעג .טכארבעג םיא וצ ייז טָאה עמ ---

 ךָאנ ,עסַײמ רעצנאג רעד ףא עטָאראכ ןבָאה יז .ןבעגּפָא גנידצלא ןלעוו
 סָאד טעװ עמ .ןעמונעג ןוא רענעמור יד ןופ ןדיירנַײא טזָאלעג ךיז סָאװ
 ...ןבעגּפָא טנאוועגטעב

 זיא'ס רעווש יו .בוטש רעד רעביא ןעגנאגעגכרוד ךיז זיא ןימָאיניב
 -אבסיוא טנעקעג טינ ךָאד רע טָאה ,ןעגנונָאמרעד יד ןופ ןעוועג טינ םיא
 טשינ זיא'ס ,ןיינ .ןָאטעג ריר א ךיז טָאה סעּפע זא ,ליפעג ןַײז ןטלאה
 .ןעיצרעדרעביא ןעמ ןָאק ןשטנעמ .ןטערטוצוצ טשינ ףא גנוטסעפ ןייק
 טינ .ןביולג ןוא דלודעג ףראד עמ ...עקידנטעברא ןשטנעמ טסעומש רעוו
 ...ןעלטאב רעשיטָאטש רענעי יו ,גנולפייווצראפ ןיא ןעמוק

 ןגולק ןטלא םוצ ןגָאז טרָאװ טוג א סעּפע טלָאװראפ םיא ךיז טָאה סע
 ןייק טימ סיורא טינ טגנערב ,טגַײװש רע שטָאכ ,ןגולק םעד ,ָאי ...ןדייז
 -סיורא ןענימָאיניב אב ךיז טָאה ָאד ןוא .ןשינעטכארט ענַײז םירוביד ךאס
 -ראפ טינ ךיז טוג לָאמנייק ,ךיז טכוד ,טָאה רע סָאװ ןגעוו ,סעּפע טּפאכעג
 :טכארט

 ?ןסָאלשאב בָאה'כ סָאװ ,עדייז ,טסייוו --
 ,טראוועג ,ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה רעטלא רעד
 ךיא בָאה ,שינעטערעג א ןַײז טעװ עס ביוא זא ,ןסָאלשאב בָאה'כ --

 ..!ענעסאכ
 ּפָאק םעד קידנזָאלּפָארא ,ךָאנרעד ,ןגיוושעג עלַײװ א טָאה עכדרָאמ

 :ליטש ןָאטעג גערפ א ,ייט עלעּפעט םוצ
 ?ןצעמע טסָאה --
 רעִירפ יו ץלא זיא רעטלא רעד רעבָא .טכאלעצ ךיז טָאה ןימָאיניב

 :טגָאזעג רע טָאה ,עלעּפעט ןפא קידנקוק .טסנרע ןבילבעג
 ,..ןַייז טעוו עס ---
 ,טגערפעג ןימָאיניב טָאה -- ?עלאק א ?סָאװ ---
 ..!שינעטערעג א --
 ןעוועג םיא אב זיא'ס סָאװ ,סָאד קידנסעגראפ טאמיק ,רעטלא רעד ןוא
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 ענַײז ןגיילסיוא ןעמונעג טָאה -- ,ןבָאה ענעסאכ סנימָאיניב --- רעקיא ןא
 ןעלגנאר ךיז ןגנאל "בעל א ןופ גנוראפרעד יד .,"סעטעמירפ,
 :דרע טימ

 יד ..ןטניוװ ןָא רעבָא ...רעטניו רעקראטש ןַײז ךָאנ טעװ סע --
 ןלעו סע .ןכָאװ יירד-ייוצ רעשפע -- ,עצרוק א ןַײז טעװ ענסעוו
 ןוא רעקא-ענסעוו ןטימ ןלייוצ ןפראד טעװ עמ .ןציה יד ןצעזוצ לָאמאטימ
 רעקיטציא רעד ...טיײקטכַיײפ יד ןּפאכראפ ןפראד טעװ עמ .ייזראפ ןטימ
 -עג טוג ךיז טָאה רע .רעקיגָאװ א ןוא רעטכידעג א ,רעטוג א זיא יינש
 ,,,טגייל
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 קילעפוצ ןענימָאיניב זיא סָאװ ,"ןבָאה ענעסאכ, ןטימ סאּפש רעד
 ןטעבוצרעביא טצונעגסיוא םיא טָאה רע סָאװ ןוא ןיירא ּפָאק ןיא ןעמוקעג
 -אברעטנוא ןיא ץעגרע טרעקנאראפ ךיז טָאה סאּפש רעד ,ןטלא םעד
 "טָאטש; ןיא ןעגנאגעג זיא ןימָאיניב .טסנרע ןא יו טקריװעג ןוא ןַײזטסּוװ
 יד ןופ ןבילבראפ זיא סָאװ ,עקשזעטס רעכאווש רעד ףא ןטָארטעג ,ןַײרא
 םענופ ףיט יד טרעדנּוװאב טָאה ןוא ,ענעגנאגעגכרוד םיא ראפ רעַירפ
 ,ָאד .טכאנ עצנאג א ,סיוא טזַײװ ,ןטָאשעג טָאה רע :יינש םענעלאפעגסיוא
 ןטימניא רעבָא ,ןייג טנַאקעג ךָאנ ןעמ טָאה ,ןפיוה יד ןופ ןטַײז יד אב
 טעברא רעד ףא ןייג .ינק יד רעביא זיב ןעוועג זיא סע ,טשינ -- סאג
 טלָאװעג טָאה רע .קיטנוז ןעוועג זיא'ס --- טפראדאב טשינ רע טָאה טנַײה
 טָאה רע .ןסעומשכרוד םיא טימ ךיז ,רעטנעצ ןופ ךעִילָאש םעד ןכוזפוא
 ןיא ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,ףיוה סנָאראב םענעזעוועג םוצ טזָאלעג ךיז
 קיצנייא יד ,סאג ןַײז ןעגנאגעגכרוד .לטעטש ןיא םוקנָא םאב ךייה רעד
 ןקילָאמא םענופ פונק עמאס םוצ ןעמוקעגוצ רע זיא ,ענעבילבראפ
 ענַײז טימ טקעדטנא לָאמאטימ ךיז טָאה לטעטש עװערָאכ סָאד .לטעטש
 ,טיינשראפ ןעוועג טציא ןענַײז סָאװ ,סעוורוכ

 סָאװ ,סעברָאה יד רָאנ .ןשטנעמ ןקידעבעל ןייק ןעז וצ ןעוועג טשינ
 ףא טגָאזעג סעדייא ןבָאה ,ךאלפ-יינש םעד רעביא ןביוהעג ךיז ןבָאה
 טכיירגעג גיוא סָאד טָאה רעטַײװ ןוא ,יינש ןרעטנוא ןגיל סָאװ ,ןענַיור יד
 "יוסעב ןופ סעווייצאמ יד טעשטראטסעג ןבָאה סע ּוװ ,לטעטש ןרעבירא
 .םעליוסעב םורא ךעלביטש עמאזנייא יד ןוא םעל

 סנָאראב םענעזעװעג םוצ ףורא-גראב טזָאלעג ךיז טָאה ןימָאיניב
 ןוא דָאס םעד םורא טלגניר סָאװ ,רעיומ םענרענייטש םעד עזאּפ ,ףיוה
 ,טעטימָאק-יײטראּפ רעד טציא זיא ,ףיוה ןיא ,ןביוא ןטרָאד .ףיוה םעד
 ...בולק רעד ךיוא זיא ןטרָאד ,ייטראּפ רעד ןופ םָאקיאר רעד

 ייוצ טנאוו א ,טנאוו רענרענייטש רעד סיוגנעל ןעגנאגעג זיא רע
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 -אב רעד ןופ גנילצָארּפש רעטצעל רעד רעכלעוו טימ ,ךייה יד רעטעמ
 ראפ גנאל טינ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,טארענעגעד א ,עכָאּפשימ רעקסנָאר
 עטסעפ א ןפאש וצ יידעק ,ףיוה םעד טמאצעגמורא טָאה ,גנויײרפאב רעד
 טציא .רעביטש עשידִיי עקידרעבינגעקא יד ןוא ףיוה ןשיווצ עציכעמ
 -עגפורא ...ןטױלּפ יד רָאנ ץנאג ןבילבעג רעביטש עשידִיי יד ןופ ןענַײז
 ,טנאוו רעקידרעיומ רעד ןוא ןטױלּפ יד ןשיווצ סָאװ ,סאג קע ןיא ןעמוק
 -דיימ ןוא ךעלגנַיי עּפורג א טַײז רענעי ןופ ןעמוקנָא ןעזרעד רע טָאה
 ןטייו ןופ ןוא ןסיורד ןשירפ ןופ טמאלפראפ ןעוועג ןענַײז ייז .ךעל
 ןוא טלטרעוועג ךיז טָאה עמ .םעליוסעב םורא ךעלביטש יד ןופ -- גנאג
 ,יינש טימ ןפרָאוװאב ךיז ,טכאלעג

 -מָאק ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענַײז סָאד .טנעקרעד ייז טָאה ןימָאיניב
 ,ןיירא בולק ןיא ןעגנאגעג זיא עמ .גוי

 .ןדירפוצ ןופרעד ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעזעג טינ ןענימָאיניב ןבָאה ייז
 -שירטעּפ עטלייצעג,, יד ,ָאי .דאצאה-ןימ ןטכארטאב טלָאװעג ייז טָאה רע
 סָאד ...טניימ רעטלא רעד יװ ,ךעלגעלק יוזא טשינרָאג ךָאד ןענַײז ?סעק
 -וצ ףא ןבעג טעוװ סע .גנוילב עַײנ ןבעג טעװ ןוא טצָארּפש ענעבילבעג
 רעדָא עצנאג .ענעטלאהאב יד יצ ענעפָא יד ,סרעלטיה עלא סעכָאל
 -ירּפ רענעזעוועג א ייז ןשיווצ ,עּפורג א ךָאנ ןָא טמוק טָא ןוא ...עבלאה
 עקילָאמא ענַײז ןעוו ...ןדנוטש עשיערבעה ןופ רערעל א ,רערעל-טאוו
 טצָאלגעג ןטלָאװ ייז ,טנעקרעד טינ םיא ייז ןטלָאװ ,םיא ןעעז םיטאבעלאב
 טימ לדיימ א ןָא טגָאי טָא ןוא ...טסורב ןַײז ףא ןלאדעמ ירד יד ףא
 טכאמ ,עקיסקּוװ א ,ענטלאטש א זיא יז .עטקיטעּפשראפ א ,טירט עלענש
 "אב ,ךיז טכאד ,זיא'ס ,ָאי ...ךיז טכאד ןוא .רעייג רעטינעג א יװ ,טירש
 ...סרעדַיײנש לרעמש עיסאב ,עיס

 ךַיײלג ,ןקאב יד ןיא ןעמָארטש טַײקמעראוו א טליפרעד טָאה ןימָאיניב
 טניז ןעיסאב טימ ךיז ןעק רע .יינש טימ ןבירעגנַייא םיא ייז טלָאװ עמ
 -רעד טציא טשרע רע טָאה ךָאד ןוא .ָאד טעברא רע סָאװ ,רָאי רָאּפ יד
 ריא ףא ןבשזעכ ּפָא ךיז טיג רע ןוא .זיא יז ענטלאטש א ראפ סָאװ ,ןעז
 ןייא ןיא ןעוועג ןענַײז ייז ,רעדירב יד .עריא רעדירב יד טימ טַײקכעלנע
 ךיוא .ןגוא ענַײז ראפ ןלאפעג זיא רענייא :םיא טימ לייט ןשירעטילימ
 א זיא רע -- רעטייוצ רעד ןוא .סלרעמש םעדייא רעקיצנייא רעד
 ןרעוװ ןכיגניא טעװ -- לוש-עירעליטרא ןא ןיא ךיז טנרעל ןוא אנישראטס
 ,..טנאנעטייל רערעגנַיי

 :"סעקשירטעּפ עטלייצעג, יד ןגעו טכארטעג רע טָאה רעדיוו ןוא
 יז ןוא ,ןסקיװעג עַײנ ףוא ןעייג סע .ןלאפראפ ץלא טשינ זיא סע ,ןיינ
 רעדנא ןא ןיא רעבָא ,ןייגפוא ןלעוו ןטפאז עטלא יד .שרעדנא ןַײז ןלעוו
 ,ןקירדסיוא ךיז םרָאפ
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 ןָאט יירשעג א טלָאװעג ,ןפורוצנָא יז קעשייכ א ןעמוקעג םיא זיא סע
 ..!עיסאב :רָאג סיורא זיא'ס ןוא ,"רעדניש עטרעוואכ;

 טרעהרעד טָאה יז .ףיוה ןגעקא לגרעב ןפא ןעוועג ןיוש זיא עיסאב
 ,טלביימשעצ טיירב ךיז יז טָאה ,ןענימָאיניב ןעזרעד .טקוקעגמוא ךיז ןוא
 יז ,לרעַיײּפ ךעליירפ א טימ טילבעצ ךיז ןבָאה ןגיוא עגולק עצראווש יד
 -עג ןוא טנאה א טגנאלרעד םיא ,ןעמוקעגוצ זיא רע זיב ,טראוועגּפָא טָאה
 א ןעוועג זיא טנאה רעד טימ יצ רעד .לגרעב ןפא ןעמוקפורא ןפלָאה
 ,ןליוו יא ,ךעיוק יא טליפעג ךיז טָאה סע ,רעשיגרענע ןא ,רעטסעפ

 ףא ןָאטעג גָאז א יז טָאה -- !ןאמרעקא רעוואכ ,םעכיילא-םעלָאש --
 ?גנולמאזראפ רעד ףא ךיוא טייג ריא -- ,שידיִי

 ?גנולמאזראפ א ראפ סָאװ --
 ,ויטקא רעצנאג רעד .סעומש א יצ עיצקעל א ןַייז טנַייה טעוו סע ---

 ןופ ךעִילָאש א .ןַײז טעװ ,רעשַיייטראּפ רעד ןוא רעשילָאמָאסמָאק רעד
 סעּפע ריא טָאה סָאװ ,ריא ןוא ...ןדיירכרוד זדנוא טימ ךיז ליוו רעטנעצ
 ?ןטרָאד ןָאטעגּפָא

 קעשייב טאהעג טָאה רע .ןדייר טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןענימָאיניב
 רעד .רעיוט םענרעזַײא ןטנפעעג טיירב םעניא ןַײרא ןענַײז ייז .ןרעה וצ
 ,ןטאי עכעלטע .סעבמולק יד ףא ,רעמייב יד ףא ןגעלעג ָאד זיא יינש
 -עגרעביא ךיז ,געו א טמארעג סעטעּפָאל טימ ןבָאה ,סעצלָאמָאסמָאק
 -פוא ןעמ טָאה ,ןענימָאיניב ןעזרעד .יינש טימ ןוא ךעלטרעוו טימ ןפרָאװ
 ךָאד טָאה רענייא .טסירגאב קידיירפ םיא ןוא יײרעסעדנוק יד טרעהעג
 עיסאב .ןעיסאב ןיא יינש ליוק א ץימש א ןָאטעג ןוא ןטלאהעגסיוא טשינ
 רעד ראפ רעכָאב א ןיוש טייטש טָא רעבָא .קידלוש ןבילבעג טשינ זיא
 ףָא טבייה עמ ,ערוועכ :ןלַײוצוצ ךיז טפור רע ,ףיוה םענופ ריט

 .ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה ערוועכ יד

: 

 ."סעיצקורטסניא; זיולב ןופ שטנעמ ןייק טשינ זיא סָאד ,ןיינ...

 םיא ןבָאה סע .סנימָאיניב קורדנַײא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 טָאה טנָארפ רעד ןוא .ןדנוװװ ענעמוקאב ןופ םינָאמיס יד ךיוא טרינָאּפמיא

 -- טפאשנגייא ערעדנוזאב א ןפאשעג רעמענלייטנָא ענַײז ןופ ךאס א אב

 ןשטנעמ ןטסנרע םעד ןדיישרעטנוא ,קוקנָא ןליוה ןפא ןענעקרעד וצ ךיז

 ןוא .טדערעג רע טָאה רעטנעָאנ ,רענעגייא ןא יו .רעכאמ-ליומ םענופ

 -פוא יד טרעלקעגפוא ,רעטרעוו עטסטעשָאּפ יד טימ ,ךאפנייא יוזא ץלא

 ,דראגנאווא ןראפ ,ןשטנעמ ןשיטעווָאס ןראפ ךיז ןלעטש עכלעוו ,ןבאג

 זיא ךָאד ןוא ,ןרעפיצ ךאס א ,ןרעפיצ טכארבעג טָאה רע .טנגוי רעד ראפ

 עקידנדײר עקידעבעל רָאנ ,עירעטלאהכוב עטיוט ןייק ןעוועג טשינ סע
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 ןליּפשַײב ,ןליּפשַײב וצ ןעגנאגעגרעביא רע זיא טָא ןוא ,ןטנעמוגרא
 רעדיוו ןענַײז .דנאלרעטניה ןופ ןליּפשיײב ןוא גנוראפרעד-טנָארפ ןופ
 .זילב ןעמענ ןייק טשינ ,ןשטנעמ עכעלקריוו ןגיוא יד ראפ ןענישרעד
 ,לױמ ןַײז ןופ ןעגנולקעגּפָא ןעמָאנ רעשימייה א טָאה םעצולּפ ןוא
 זיא ןיילא ןימָאיניב ןוא ,ןענימָאיניב ףא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלא
 טשינ טָאה רע .טכירעג טשינ ךיז רע טָאה ףורעד .ןרָאװעג טור
 טנגעגאב ךיז ,ןסעזעג זיא עיסאב ּוװ ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוק א קידנליוו
 ,טליפרעד רע טָאה רעדיוו ןוא ,ןָאטעג לכיימש א טָאה יז .קילב ריא טימ
 .םענָאּפ ןיא ץעז א םיא טוט טולב סָאד יו

 זיא םעליוא רעד ןעוו ,ןרעפטנע ןוא ןגארפ יד ןוא סעומש םעד ךָאנ
 טצעזעג טעניבאקטראּפ ןיא טָאה'ס רע ,םייהא רעוװ ,ןעגנאגעצ ךיז
 .טַײז א ןיא ןענימָאיניב ןעמונעגקעווא ךעִילַאש רעד טָאה ,ןענעייל ךיז
 ןעגנומיטש יד ןגעו ,טעברא רעד ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה ןימָאיניב
 סָאד-ןוא-סָאד רָאנ ,טרעהעג םאזקרעמפוא טָאה רענעי .עסאמ רעד אב
 -ָאש רעד טָאה ,טקידנעעג טָאה ןימָאיניב ןעוו ןוא ,טגערפעגרעביא סעּפע
 "יצ ןרעביא טריצאּפשעגכרוד ךיז ,סעגארפ ןייק קידנלעטש טשינ ,ךעיל
 ןוא ,טנעה יד קידנעמעראוו ,עלעווייא ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז ,רעמ
 "ומש ןכעלטפעשעג םוצ ךיז טָאה סָאװ ,סעּפע ןענימָאיניב ןָאטעג גערפ א
 ;טרעקעגנָא טינ סע

 ?ןאמרעקא רעוואכ ,רעטבַײוװאב א טַײז ריא --
 .ןיינ ףא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ,ןרָאװעג טיור זיא ןימָאיניב
 ?סָאוװראפ --
 ...טאהעג טינ טַײצ ןייק ---
 :טרעסומעגסיוא טאמיק ךעלטניירפ ןוא טסנרע ץנאג םיא טָאה רענעי
 בָאה טָא .ןעמעלא ףא טַײצ ןבָאה ףראד שטנעמ רעשיטעווָאס א --

 ...רָאי ןצפופ ןופ ןוז א ,ךעלרעדניק ,יורפ א ךיא
 עשילעז עסיורג א טרעהעג ךיז טָאה ,גנאלק רעייז ןופ ,רעטרעוו יד ןופ

 .עכָאּפשימ רעד וצ טַײקנדנובעגוצ
 עמ ...םָאנָארגא ןא זיא -- ,טגָאזעג רעטַײװ רע טָאה --- ,יורפ ןַײמ ---

 ַאד טָאה ריא .עקיטרָא יד ןופ ןעמָאנָארגא רעמ סָאװ טפראדאב טלָאװ
 .סטכער סעּפע ןעמוקסיורא ייז ןופ ןָאק סע ,טנגוי עטוג א

 -עטניא ךיז ,ךעלנעזרעּפ ןענימָאיניב וצ קידנעייגרעביא רעדיוו ןוא
 ןימָאיניב .ןכאז-דלעפ ןיא טַײקטינעג רעד וצ טמוק רע יוזאיו ,טריסער
 זיא ןימָאיניב זא ןוא .טרעהעג םאזקרעמפוא טָאה רענעי .טלייצרעד טָאה
 ןיא טכארטראפ טקוקעג גנאל רערעהוצ ןַײז טָאה ,ןרָאװעג ןגיוושנא
 :ןָאטעג גָאז א ןוא טיירדעגסיוא ךיז ךָאנרעד ,רעטצנעפ

 .ךאז עסיורג א זיא סָאד ...ןעלצרָאװ טָאה ריא ---

42 



4 

 "טראפ ןיא ןַיײרא עלַײוװ א ףא ןימָאיניב זיא ,ןייג םייהא קידנזָאל ךיז
 -געמ ..?םיא ףא טראוועג יז טָאה יצ .ןעיסאב ןטרָאד ןעזרעד .טעניבאק
 .ןדנוצעגנָא ןרָאװעג זיא יז .ךעל

 .ןָאטעג גערפ א םיא יז טָאה --- ?ןיוש טייג ריא ---
 ...ךיוא טייג ריא ביוא --
 רָאנ .טדערעג טשינ טאמיק געוו ןצנאג םעד .קעווא עדייב ןענַײז ייז

 -יורפראפ ןלָאמש םעד רעביא ןגעלעג זיא סָאװ ,טערב יד ןייגרעביא םאב
 ןופ --- ןעייווצפא טָאטש יד טליײטעג לָאמא טָאה סָאװ ,לכַײט םענער
 ןעמונעגנָא יז רע טָאה ,"קירב טַײז רעד ןופ, ןוא "קירב טַײז רענעיג
 יז ןענַייז ןיוש יוזא ...קישטילג רעייז ןעוועג זיא סע -- טנאה רעד אב
 -ביטש יד זיב לטעטש ןעוװערָאכ םענופ טפלעה ערעדנא יד ןעגנאגעגכרוד
 .לרעמיצ א ןיא טעילוטעג טציא ךיז טָאה לרעמש ּוװ ,םעליוסעב םאב ךעל

 םעד ןּפאכ וצ ,טלעטשעגּפָא עלַײװ א ךיז ייז ןבָאה םעליוסעב ןראפ
 רע .טדערעג טינ רָאנ ,טקוקעג ןיהא ןבָאה עדייב .גנאג ןטַײײװ ןופ םעטָא
 ןיא סרעדנוזאב ,רעטסעװש יד ןיא ,עקינַײז יד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה
 ןופ רעגנִיי ףניפ רָאי א טימ ןעוועג זיא יז ...ןעלעריצ ,רעטסגנִיי רעד
 ןָאטעג טכארט א ךיוא טָאה רע .טאהעג ביל קראטש יז טָאה רע .םיא
 דניק א ןוא רעטכָאט עטסטלע סלרעמש .עקיריא יד ןגעוו ,ןעיסאב ןגעוו
 ןפא -- ןוז א ןוא םעדייא רעד .עירטסינסנארט ןיא ןברָאטשעג ןענַײז
 םענָאּפ סָאד רָאנ ,לָאמנייק ןופרעד טינ טדער לרעמש .ןלאפעג טנָארּפ
 ןיילא ןבָאה ןשטנעמ םענייש רעיז לָאמא םעד ןופ ןגיוא יד ןוא
 .טדערעג

 גערפ א עיסאב טָאה --- !ןיהא ןייגפורא ןעוועג ןלאב א טלָאװ ריא --
 ,םעליוסעב ןפא קידנזַײװ ,ןָאטעג

 ..?סָאװ ּוצ ---
 ,עטיוט ןשיווצ ןייגכרוד ךיז לָאמא ידעק זיא'ס --
 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג רָאנ טָאה ןימָאיניב
 ...ןבעל ףראד עמ ---
 יד זא ,טפָא ךיז טכאד רימ ...ַײדעק לָאמא זיא םעד בילוצ עקאט --

 ;ןליופאב ייז ןטלָאװ ,ןדייר ןענעק ייז ןעוו ,עטיוט
 ..!ןבעל ---

 -וצ ,ךיז וצ יצ א ןָאטעג יז טָאה ןימָאיניב :טכירעגמוא ןעשעג סע זיא
 א ןרָאװעג טכַײפ ןענַײז ןגיוא עריא יו ,טקרעמאב .ךיז וצ טעילוטעג
 :ךָאטעג עשטּפעש
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 .ייישיסאב טו

 ,טניווװעג טָאה לרעמש ּוװ ,לביטש םוצ טזָאלעג ךיז ןבָאה עדייב ןוא
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 רָאנ ,סאג רעוװערָאכ רעטיירב רעד טימ ןעגנאגעג םייחא זיא רע
 טלזירעג טציא טָאה ליפעג טנאקאבמוא ןא ,ךיז ראפ ןעזעג טינ טשינרָאג
 .בוטש ןַײז וצ זיב ןעגנאגרעד יוזא זיא רע .רעסאוו ליטש א יוװ ,םיא ןיא

 טצייה עטילּפ רעד רעטנוא זא ,ןעזרעד רע טָאה ,קינייװניא ןעמוקעגניירא
 -רעביא ןיוש טָאה ,ךעלנייוועג טכָאק רעטלא רעד סָאװ ,ןסיײבנָא רעד .ךיז
 ...ןדָאזעגרעביא ןוא

 רעכלעוו ןגעוו ,ךאז א .טקוקעגמורא ךיז ןוא ןענאטשעג זיא ןימָאיניב
 טָאה טָא :ןעמּוװושעגפורא ךיז ןופ זיא ,טכארטעג טינ טציא זיב טָאה רע
 -ייא ןיא רָאנ ןעניווו ןטלא ןטימ רע .ןרעמיצ יירד ,בוטש עסיורג א רע
 רעמיצ ןייא ןיא .עכָאּפשימ עצנאג א ןעניוװ טנָאקעג טלָאװ סע ...םענ
 ...טימ רע ןוא ,בַייװ ןטימ לרעמש

 ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ,טקידנעראפ טינ קנאדעג םעד טָאה רע
 ןטרָאג רעצנאג רעד :טניוטשרעד ןבילבעג ןוא ןטרָאג ןפא קוק א ןָאטעג
 ,ןימָאיניב ,רֶע סָאװ ,סעזָאל טימ ,רענעקעטש טימ טצעזראפ יװ ןעוועג זיא
 ינק יד רעביא זיב עכדרָאמ רעטלא רעד ...דלאוו ןופ טכארבעג ןעיסָא טָאה
 וצ ףא זיא סָאד ,ןדנובעג ייז ,סעזָאל יד טעסעטעגניײרא טָאה יינש ןיא
 | ...יינש םעד ןטלאהראפ

 ןָאטעג יירשעג א ,לקיטפול סָאד טנפעעג טָאה ןימָאיניב

 .י!עדייז ---
 ןימָאיניב .ךאז ןַײז ןָאטעג רעטַײװ ,טרעהרעד טשינ טָאה רעטלא רעד

 :םיא וצ ןעגנאגעגסיורא זיא
 ?סָאװ וצ ,עדייז ---
 יד טגיילעגקעווא .ןַײרא דרָאב רעד ןיא טלכיימשעג טָאה עכדרָאמ

 :טלמרומעג ,ןטרָאג ןפא קידנקוק ,ןוא דרָאב יד טשיוואב ךיז ,עדראב
 .שינעטערעג א ןַיז טעוו סע ---
 .ייבש ןיא ןקעטש סעזָאל יד ףיט יוװ ,ןזיוועג ןוא
 ןביול וצ טרעהעגפוא טינ טָאה רעטלא רעד .ןסע ןעגנאגעג ןענַייז יז

 רעטוג א סָאװ ,עקשאמ ערעַײט ןימ א ןעוועג טלָאװ עס ךיַײלג ,יינש םעד
 ּפָאק ןיא רעבָא ,טלכיימשעג ,טרעהעגוצ טָאה ןימָאיניב .סיוא טביול ןוויימ
 :ךעלקנעדכָאנ ןוא טסנרע ,גָאט םענעי טימ ןעגנולקעג טָאה

 ..."ןעלצרָאוװ; ---
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 דנאלרָא לשרעה
 ץראה ןדלָאג

1 

 א -- ןָא זַײװדניק ןופ .וועיטעט ןיא רָאװָאד-םעש א -- רעבייטָא 3

 א ,רעפיטש א ,גנאג א ןגלָאפ ףא טאווכ א ,עמָאשענ עכעליירפ א .םעסָאי

 ןַײז ןבעל סעילפָאטראק יד אב טעוװוערָאהעג געט-דיראי יד ןיא .רעכאל

 .טיורב לקיטש א גָאט ןטירד םעד ,סעקכאד ןיא טבעלעג .לעטש סעמאמ

 ךיוה ןסקאוועג זיא רע .טרעקעגנָא טינ סע ךיז טָאה טנוזעג ןַײײז וצ רָאנ

 א ןופ םענראפ א טימ ,לעטש א טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ .טנוזעג ןוא

 .רעביג

 ןופ טזָאלעגּפָא טינ ןריא דיכָאינעב םעד טָאה ,ענָאמלא יד ,רעטומ יד

 םאב טעברא רעד ןיא ףליה א יוװ רָאנ טינ ןטלאהעג םיא טָאה יז .ךיז

 -ראּפ רעד וצ עלוגס א יװ ךיוא רָאנ ,ןדיראי יד ףא קעז ערעווש ןגָארט



 א סכעלַײװרעטניה טפָא יז טגעלפ ,עניוק ןרעווש א קידנדיירוצ .עסָאנ
 ;ןוז ןפא ּפָאק ןטימ ןָאט זַײװ

 סָאד ןלָאז םינָאס עניימ ?שיילפ טימ םיא עוועדָאה ךיא ,טניימ ריא --
 ייז ,ייז ןופ רָאנ ,סעילפָאטראק ענַײמ ןופ זיא'ס !רענייב יד ףֹא ןבָאה
 ,..ליומ ןיא שעמאמ ךיז ןטישעצ

 .ןעידיּפ רעד טעקוצעג ריא אב ךיז טָאה'ס ןוא

 ןעניד טלָאװעג טינ רעמ רע טָאה ,ןסקאוועגרעטנוא זיא רעב-יטָאמ זא
 םעד עיסוז וצ קעװא רע זיא ,"עלוגס, ןיק ראפ ןעמאמ רעד אב
 עיסוז רעקיזָאד רעד זיא טעברא ךאס ןייק טימ .רעל רעד ףא קינצלעּפ
 ףא טַײצ גונעג טאהעג רענַײז לעזעג רעד טָאה ,ןפרָאװראפ ןעוועג טינ
 םיא טימ ןעוועג זיא לטעטש עצנאג סָאד .ןסאג יד ןיא ךיז ןעיירדמורא
 רעד עזייר אב .ךַײט םאב דרעפ יד ןעיָאּפנָא עלָאגעלאב םעד לקנאי .לופ
 עקשטיר א ןעטאהראפ רעדניק יד ןפלעה .ץלָאה לרופ א ןקאהעצ ןרעקעב
 -טעּפ ףא דיל א טכארטעגסיוא טָאה סעלייק ינומ זא ןוא .ןגערסוג א ןיא
 ,ךעלעפייא עשידִיי יד ,ךעלעפעש יװ ,טכעש רע יװ ,טידנאב םעד ערויל
 -עגוצ ,קיצנאווצ ןוא עכעלטע רָאי א ןופ גנוי א ןיוש ,רעב-יטָאמ טָאה
 ,דיל רעד וצ ןגינ א טרעלק

 -- לטעטש סָאד רע ןוא ,לטעטש ןיא טאהעג ביל ןקוסעמ םיא טָאה עמ
 ,רעמ לָאמ טנזיוט ךָאנ

 "ווא ןעוו .דיל א ןעגנוזעג רָאנ טינ רעב-יטָאמ טָאה ןערוילטעּפ ןגעוו
 רעװעיטעט טריזינאגרָא ןבָאה סעלאווָאק יד ןוא ןייטשלעקניפ םָאר
 עלא ןוא .עטשרע יד ןופ ןבירשראפ ךיז רעב-יטַאמ טָאה ,ץושבלעז
 "יש א ץעגרע ּוװ .טכארבעגטימ ךיז טימ רע טָאה סאג ןַײז ןופ ערוועכ
 טימ ןסקאוועגסיוא ןטרָאד דלאב רע זיא ,גָאטאב יצ טכאנאב .,ַײרעס
 ,לטעטש םענופ עדנאב א ןבירטעגּפָא לָאמ ןייא טינ ןוא ןעגנוי ענַײז
 רעד קידנעטש ךיז ןפראוו ןַײז ןופ ,טַײקטסיײרד ,טַײקטגאוועג ןַײיז ןופ
 םָארוװא ןעוו ןוא .טלייצרעד רעדנּוװ ןעמ טָאה ןַיײרא רעַײפ ןיא רעטשרע
 ,עמשטערק רעקווינא ןבעל טכאלש א ןיא טיוט ןלאפעג זיא ןייטשלעקניפ
 .ץושבלעז רעד ןופ ןטסטלע ןא ראפ ןבילקעגסיוא ןרעב-יטָאמ ןעמ טָאה

 "רעד ,ערוילטעּפ רעִירפ ןעוו ,געט-םָארגָאּפ עכעלרעדיוש ענעי ןיא
 -ימורא יד ןיא טעװעדליװעג ןבָאה קורטס םעדכָאנרעד ,קילרָא םעדכָאנ
 -נכַײט ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידִיי ןעוו ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש עק
 ןענַייז סעליהעק עצנאג ןעוו ,רעַיײּפ ןטימ קעווא ןענַײז םיוּושִיי ןעוו ,זַײװ
 דאירטָא סרעב-יטָאמ .ןטלאהעג ךיז וװעִיטעט ןייא טָאה ,ןרָאװעג ווערָאכ
 יד .לטעטש םוצ סרעליוק יד ןזָאלעגוצ טינ ןוא ןגעוו יד טיהעג טָאה
 -יטָאמ רָאנ ,טנָארפ ןטַײװ א ףא ץעגרע ןגָאלשעג ךיז טָאה יימרא עטיור
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 ייז טָאה באטש רעד ןוא ,וצניהא שזא טראּפשעגנָא ןבָאה ןשטנעמ סרעב
 .רעוועג טימ טגרָאזאב

 -אלאב רערעווש ןיא ןענופעג ךיז ,טלגנירעגמורא ןעוועג זיא וועִיטעט
 ןופ ,סעדָאבָאלס יד ןופ טרעקָאלעג טָאה גנודנעלראפ ןוא טיוט .גנורעג
 ,םעליוסעב ןשידִיי ןפא טקיטסעפראפ ךיז טָאה עדנאב ןייא .ךעלדלעוו יד
 .ךעלסעג ענעקַארשעצ עגנע יד ןעגנוווצאב ןבָאה טַײקפאלש ןוא רעגנוה
 טימ ,ןעלטימ-סנבעל טימ לטעטש סָאד ןטלאהרעד טפראדעג טָאה עמ
 -סיד ןטסגנערטש ןפא .ץושבלעז יד ןָאטעג ךיוא טָאה סָאד ןוא .סעופער
 ,רעטקָאד א טכארבעגּפָארא ,ןטקודַארּפ ענענאראפ יד ןטלאהעג טנָאק
 ראפ רעדיילק ןוא שעוו טלמאזעג ,שערדעמסעב ןיא לָאטיּפש א טנפעעג
 -סיוא םענופ ענעפָאלעגנָא יד ראפ ,עקיטפרעדאבטיונ ןוא עמערָא יד
 ,םורא ןטעפראסעג

 ,םימיוסעי עַײנ ,סענַאמלא עשירפ ןעמוקעג ןענַײז ןרעב-יטָאמ וצ
 ,ַײּפש ןבעגעג טָאה רע ןוא ,טלא ןוא גנוי ,עקנארק ,טַײלעמערָא ,םידרָאי
 ,רעגעלעג א טימ ,גנולייה טימ טגרָאזאב ,ןסיב ןטצעל ןטימ טלייטעג ךיז

 א רעטניוו א .ןּפיל סענָאמלא ףא עכַארב א ןעוועג זיא ןעמָאנ ןַײז
 ךיז ןבָאה סעדנאב עלא יד זיב ,לטעטש סָאד טיהראפ רע טָאה ןצנאג
 ךיז ןגָאלשעגכרוד ,לטעטש ןיא ןסירעגנַײרא ךיז ןוא טקינייראפ טינ
 ,ןסאגרעטניה עלא טּפאכעגנָא לָאמאטימ ךיז ןבָאה'ס .סעדאוועל יד טימ
 ןוא ךיור ןיא ,עטיכש עקידעריומ א ןבױהעגנָא ךיז טָאה ץאלּפ-קראמ ןפא
 .טָאטש יד ןעמוקעגמוא סעבאש םענעגירשראפ ןייא ןיא זיא ןדלאווג ןיא

 ןעמאזוצ ,רעב-יטָאמ טָאה רעװעיטעט לייט עקניניילק א ,לייט א
 טרָאפ ,דאירטָא ןַײז ןופ םירייוואכ ענעבילבעג-ןבעל עטלייצעג יד טימ
 יד טריפעגסיורא ייז ןבָאה טכאנאב .רעַײּפ םענופ טעוועטארעגסיורא
 עיצנאטס-ןאב רעד זיב ייז טיילגאב ןוא עכעלקילגמוא עדייא עניילק
 עקיטולב ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא יימרא עטיור יד ןיהּוװ ,שטשיבערגָאּפ
 רעד ןיא ןגָארטעג געוו ןגנאל ןצנאג םעד טָאה רעב-יטָאמ .ןטכאלש
 .עלעגנִיי סרעכאמרעגייז םעד ןעמלאז ,דניק טעדנוווראפ א טנאה רעקניל
 ןסָאשעגכרוד ,טרישזאדנאבראפ ןעוועג זיא סרעב-יטָאמ טנאה עטכער יד
 ,ןגיובנלע םאב עמאס ךרוד-ןוא-ךרוד ףא

2 

 ךעלמימיוסעי עגנוי יד .ןענירד ןיא טרעדנוהרָאי לטרעפ רעּפאנק א

 .ןעמייהרעדניק יד טזָאלראפ גנאל ןיוש ןבָאה ןברוכ רעװעַיטעט ןכָאנ ןופ

 -"ראפ ןיא ןטסילאיצעּפס ןרָאװעג ,ןלושכיוה טקידנעעג ןבָאה ךאס א

 םענעי ןופ ןדנּוװ יד טלייהראפ גנאל ןיוש ךיז ןבָאה'ס .ןטיבעג עטסנדייש
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 -עכולעמ ףא ,ןקירבאפ ןיא ,ןטריװלָאק ןיא זיא'ס רעוו .רָאי ןעמאזיורג
 רעוועיטעט ןענעגעגאב ןעק עמ .ןענאב יד ףא ,סעיצקאדער ןיא ,סעלעטש
 ,דנאלמייה סָאד זיא קידסעווכאר ןוא סיורג .ןבאטש ןיא ,סעימעדאקא ןיא
 ןוא טוג ריד זיא עלעקניוו ןדעי ןיא :עװעט אזא ןיוש טָאה םייה ןוא
 לַײװ ,ןעמונעגנָא רעוװעיטעט ןענַיײז ,ןעמעלא רעסיוא .עַײכעמ א ,םעראוו
 ,ןשטנעמ עקיצראה ןענַײז יז

 ?רעב-יטָאמ ןוא
 .לטעטש ןיא ךיז וצ לָאטיּפש ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעב-יטָאמ

 -לעוו ,יימרא רעטיור רעד ןופ קלָאּפ ןטשרע םעד ןעגנאגעגכָאנ זיא רע
 ,סעדנאב יד ןופ דזעיוא רעשטשאראט טקיניירעג טָאה רעכ

 טינ לָאז רע ,יוזא ןטסימוא .טכאנאב וועיטעט ןייק רע זיא ןעמוקעג
 טולב ענעטָאזראפ סָאד ,סעוורוכ עטסיוו יד ןגיוא יד ראפ ךַײלג ןעזרעד
 םעד .םירָאװק עשירפ יד ףא דרע עקימייל ךעלגרעב יד ,קראמ ןפא
 רע זיא ,רידנאמָאק-קלָאּפ ןטימ סעומש ןצרוק א ךָאנ ,טכאנאב ןבלעז
 גָאט טכא ןוא ,דלאוו ןטכידעג ןסיורג םעניא ,"ענעבמעדג רעד ןיא קעווא
 ווו .ןַיײרא רעסאוו ןיא יוװ יוזא ,טרעהעג טינרָאג םיא ןופ ןעמ טָאה טַײצ
 ,טנאה עילאק א טימ שטנעמ רעד ,ךָאװ עצנאג א טלגָאװעגמורא רע טָאה
 טָאה --- ןַײּפ ןוא קילגמוא ליפיוזא ןעזוצ ןופ ןגיוא עטנערבעגמורא טימ
 ,קירוצ טעוואיעג ךיז רע טָאה גָאטראפ א לָאמניײא .טסוװעג טינ רענייק
 טָאה באטש ןיא .ןּפמורשעגנַײא ןקאב יד ,ראד ,טכיילבעגסיוא רעמ ךָאנ
 ,טנעקרעד םיוק םיא ןעמ

 טָאה -- !םיא טמענ ,טייג ,ןיושראּפ א טכארבעג ךַײא בָאה ךיא --
 -נוא םיא טָאה עמ סָאװ ,לקנעב א ףא טצעזעגרעדינא ךיז ,טגָאזעג רע
 .ןרָאװעג ןפָאלשנא זיא ןוא ,ןגָארטעגרעט

 -עגרעוו ןכיוה א טריפעגנַײרא טָאה עמ ןעוו ,טונימ א טימ רעטעּפש
 -עגפוא עלַײװ א ףא רעב-יטָאמ טָאה ,ןטניה ףא ןדנובעג טנעה יד ,ץעל
 :םיא ףא ןָאטעג לטַײט א ןוא ןגיוא יד ןסיר

 טייג'ס ...רימ ןופ וצ םיא טמענ .טנאה עטכער סקורטס זיא סָאד --
 ,..טולב טימ ךַײט א ךָאנ םיא

 שטנעמ א טָאה ױזאָיװ ,גָאט ןקיטנַיײה זיב דָאס א ןבילבעג זיא'ס ןוא
 .ןעלזאג ןטנוזעג אזא ,ראווג אזא ןעמוקעגייב טנאה א ןָא

 רעטנוא טַײקצראווש יד ןעגנאגעגּפָא ןרעב-יטָאמ זיא טַײצ רעד טימ
 אב א רָאנ ,טנָאקעג טינ ןיוש רע טָאה ןטעברא ןיילא שטָאכ .ןגיוא יד
 -לעז א ןעוועג רע זיא *ןבעל ַײנ, ויטארעּפָאָאק-ןצלעּפ םעניא סָאבעל
 סָאװ ןוא ןבָאה ףראד ףרָאד סָאד סָאװ ,טסּוװעג טוג טָאה רע .רענעט
 -ּפָא טָאה רע .עוויווס רעד ןיא טמעשעג ןבָאה ןצלעּפ ענַײז .ביל טָאה'ס
 -ספרָאד ,סעקינצלעּפ סעכָאלעמלאב עקילָאמא ,רעטעברא עטלא טכוזעג
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 זיא ויטארעּפָאָאק םענופ .עַײנ ךאפ םעד טנרעלעגסיוא טָאה רע ,רעייג
 ןרָאװעג זיא רעב-יטָאמ .גנומענרעטנוא עשיכולעמ א ,קירבאפ א ןרָאװעג
 ,קירבאפ-ןצלעּפ רעסיורג רעד ןופ רָאטקעריד

 ?ריא טַײז ןענאוונופ ---
 ןיא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,רעב-יטָאמ ,טאהעג ביל קראטש טָאה רע

 יד טָא טלעטשעג םיא טָאה עמ זא ,רוטינרופ ךָאנ טָאטש רעסיורג רעד
 .עגארפ

 ,ןגיוצעצ סָאװטע טרעפטנעעג רע טָאה -- !רעװעַיטעט א ןיב ךיא ---
 א ןופ טַײקרעכיז טרעהעג ךיז טָאה ןָאט םעניא .ּפָארט ןדעי טריטנעצקא
 טילבעגפוא ןַײז ראפ ץלָאטש ריש א ןָא ,ץלָאטש ןוא ןבעל טעוועדנופראפ
 ,סעדאוועל ענירג ,ןעייסָאש עטיירב ;טניימ סָאד --- וועִיטעט .לטעטש
 רעטרעיומעג רעד ,לוש עַײנ יד ,"ענעבמעד, יד ,סָאל ךַײט רעיולב רעד
 טימ עדָאבָאלס עַײנ א !טדערעגּפָא ןיוש זיא קירבאפ ןַײז ןופ .לָאטיּפש
 םענופ שזא .רעטעברא ענַײז ראפ טיובעגסיוא רע טָאה ךעלביטש עקיטכיל
 ןצעזראפ ןסייהעג ןוא ןעמיוז ןבירשעגסיוא רע טָאה טסערטנירג רעסעדָא
 .קירבאפ רעד םורא ,ךעלביטש יד אב ןעמולב

 טָאה -- .ןצלעּפ עטוג טכאמ עמ ּוװ ,ןקעמשנָא ףרָאד סָאד לָאז --
 ,טסנרע ץנאג טגָאזעג רעב יטָאמ

 -קירבאפ רעד ךיז טעוונאג ןגערסוג ןקידרעמוז א ןיא --- ךיז טכאמ'ס
 עקידנרעדליפ סָאד עדָאבָאלס רעד ףא ּפָא טכוז ןוא סיורא רָאטקעריד
 ןעװעסאּפעטסוּפ טינ ןלָאז ייז ,ייז ףא ןעַײרשנָא טשרעמיולק ,גראווניילק
 ץראה א ןעד טָאה רע רָאנ ...ןטרָאגרעדניק רעייז ןיא ךיז ןעמענראפ ןוא
 טפערט ,ךעצ א ץעגרע ןופ ןכוז םיא טמוק עמ ?רעדניק ףא ןעַײרש וצ
 ןעטאהראפ גראווניילק םעד ןפלעה ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףא ןציז םיא ןעמ
 :טרָאװ א סרעב-יטָאמ ןעוועג זיא סָאד .עקשטיר עקידנציילפ יד

 .ןרעוו וצ טלא ךיא סעגראפ רעדניק ןשיווצ ---
 ןוא גיוא ןא ןערומשזראפ לָאמא רע טגעלפ ,ךיז קידנעלטרעוו יוזא

 :ןבעגוצ
 ץעגרע טייטש ענַײמ רעטלע יד זא ,רימ ךיז טכאד ןגעווטסעדנופ ---

 ..יועיטעט ןייק טעליב א ךָאנ עיצנאטס-ןאב א ףא
 ןופ ,עלעטסערפ עטשרע סָאד טרעבליזאב טָאה ןפיילש סרעב-יטָאמ

 ,ליומ ןעלקניוו יד וצ טקוקראפ ךיז ךעלעשטיינק ןבָאה ןקאב עלופ יד
 .עציילּפ עטיירב יד ןרָאװעג זיא קיכעליײק

 טוג ךיז טָאה רע .טקרעמאב טינ קראטש עליפא סע רע טָאה ןיילא
 ןופ טפול יד טקריװעג םיא ףא טָאה טנכייצעגסיוא ,טנוזעג ןיא טליפעג
 ,עדָאבָאלס ןַײז
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 ןפא ןלאפעגנָא זיא שטַײד רעד .ָאש עזייב יד ןעמוקעג זיא טָא רָאנ
 שיטירק סָאװטע ראסימָאק-רעטילימ רעד טָאה טאמָאקנעיאוװיאר ןיא .דנאל
 ;לכיימש ןכעלטנַײרפ א טימ םיא טגערפעג ןוא םיא ףא ןָאטעג קוק א

 ?טלא ריא טַייז לפיוו ---
 רעד ןופ רָאנ .רעטלע רעד ןיא טינ רעקירעד ןעגנאגעג זיא'ס ,רָאלק

 טָאה רעב-יטָאמ לפיוו ןוא .ןגיוושעג עדייב לַײװרעד ןבָאה טנאה עילאק
 ,ןפרוווסיוא ,סעַײכ עזייב ןלאפאב ןענַײז דנאל רעזדנוא זא ,טענַײטעג טינ
 ןוא ףניפ טימ ,רעִירפ יו ,ךעיוק ןיא ךיז טליפ רע זא ןוא ,סרעדרעמ
 .ןפלָאהעג טינ סע טָאה --- ,קירוצ רָאי קיצנאווצ

 טנאה יד טגיילעגפורא םיא שירעוואכ ןוא ךייוו טָאה ראסימָאק רעד
 :טקיוראב םיא טָאה רע ,לסקא ןפא

 ןַײד .סיורג רעייהעגמוא זיא טנָארפ רעד .רערעַײט ,טינ ךיז ץיה --
 ...סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ףא טינ זיא טרָא

 א טָאה רע .טלעטשעגנדירפוצ טינ ןרעב-יטָאמ טָאה רעפטנע אזא
 ,גנוגנערטשנָא ןופ זָאר ןרָאװעג םיא זיא םענָאּפ סָאד ,ןגיוושעג עלַײװ
 טדער ,טגערעגפוא זיא רע ןעוו ,קידנעטש .ליטש ןדייר ןעמונעג טָאה רע
 ;ראסימָאק םוצ ליטש ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .ליטש רע

 !ןטלאהסיוא טעװ יז ?טנאה ןַײמ טניימ ריא ---
 ןא קידנעייג .ןטלאהראפ טינ טאמָאקנעיאװ ןיא גנאל ךיז טָאה רע

 לָאמ עכעלטע ,ןיילא ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה ,םייהא רעטערומכעגנָא
 .."סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ףא טינ זיא טרָא ןַײד, :טרעזאכעגרעביא
 ?סעיציזָאּפ ןעד עכלעוו ףא --- עטשרעדָאפ יד ףא טינ

 וצ דיירסיוא ןטימ ,םייהא ראסימָאק םוצ קעווא רע זיא טנװָא ןיא

 יּפָא ןיוש זיא ןוא ,רעיימראטיור םעד ןוז ןַײז ןופ ווירב א םיא ןזַײוװאב
 .טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב םיא אב ןסעזעג

 יז .לטעטש םוצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה סעדרָאה עשיטסישאפ יד
 טכאנ ןוא גָאט .עקווירּפשאק ןייק ןסירעגנַײרא טאהעג ןיוש ךיז ןבָאה

 סָאד .רעכעד עקידלטעטש יד ףא ןלאפעג ,יינש רעצראווש יו ,שא זיא

 "וג רעד ףא ןוא דָאװאז-רעקוצ רעקווירּפשאק ןפא עפיירס רעד ןופ זיא

 -סיוא רעד טימ ךעלרופ עטצעל יד טקישעגּפָא טָאה רעב-יטָאמ .עינלאר
 רעד ןיא סופוצ טזָאלעגקעװא ךיז ןיילא ןוא קירבאפ ןַײז ןופ גנוטאטש
 ."ענעבמעד;

=( 

 ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו עלא ןיא טכָאקעגסױא ןעוועג זיא רעב -יטָאמ

 ךרוד זַײװנלַײמ ףא ךיז טיצ סָאװ ,דלאוו ןסיורג םעד ,"ענעבמעד, רעד

 .וָאקרעצָאלעב רעטניה זיב שזא ץעניביקס ןוא ירָאגיטאיּפ ,עקראדָאלָאװ
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 ,דיראי ןפא דלאוו ןקיזָאד םעד ךרוד ןרָאפעג זַײװדניק רע זיא לָאמ לפיוו
 -עגסיוא םיא רע טָאה לָאמ לפיוו ,ןעמאמ רעד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז
 יד רעביא ןשינעלגָאװ ענַײז ןיא קינצלעּפ םעד עיסוז טימ סופוצ טנאּפש
 -טָא רעוועיטעט טָאה ערוילטעּפ יימיב .טעברא ךָאטש א ךָאנ רעפרעד
 יד ןיא .סעדנאב יד ןגעק ןרָאזָאד ןטלאהעג ָאד ץושבלעז רעד ןופ דאיר
 ןעיוב ףא ץליהעג ןגיוצעג ןענאדנופ רעב-יטָאמ טָאה ןרָאי עשיטעווָאס
 טאהעג טָאה דלאוו רעד .עדָאבָאלס-רעטעברא יד ןוא קירבאפ עַײנ ןַײז
 ,רעגלאוועג-טניוו יא ,ןּפמוז יא ,ןראי יא ךיז ןיא

 ןיא טרעמוזעגּפָא טָאה לגנארעג-טיוט ןיא ,ןטכאלש ןיא רעמוז א
 ,טַײל ענַיײז טימ רעב-יטָאמ "שנעבמעד, רעד

 ןבָאה ןּפמוז יד ןיא .סעקנאילמעז ןבָארגעגסיױא רע טָאה ןראי יד ןיא
 זיא רעגלאוועג-טניוו רעד .עניוס םעד ףא טרעקָאלעג טַײל ענַײז ןוא רע
 .ןעקנאט עשיטסישאפ יד ןגעק ץוש עטוג א ןעוועג

 ןכאילש יד ףא ןסעזעג טכאנ יװ גָאט ןענַײז סעקינריל עדנילב
 -יטראּפ יד ןדנובראפ ןוא "סעמוד, עשיניארקוא עקירעיורט ןעגנוזעג
 טכענ יד ךרוד .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עטקינַײּפראפ יד טימ רענאז
 טימ דאירטָא ןַײז ןיא טעוונאגעג ךיז ,ןרעב-יטָאמ וצ ןעגנאגעג ןעמ זיא
 ןעמוקעג זיא עמ .עּוװט רענעטינשעגּפָא טינ רעד ןופ שינעטכידעג רעד
 ןראי יד וצ .ןצראה ןיא עניס רעקידרעַײפ טימ ןוא ןגיוא ענעגושעמ טימ
 -ָאטװא ןוא רעדניק עקידעבעל-בלאה ,עטרעצעגסיוא ןגָארטעג ןעמ טָאה
 ,ןליוק ךעלטסעק ןוא סעידעי-ליורג ,ןטאמ

 ,ןקירב-ןאב ףלע ןסירעגפוא דאירטָא סרעב-יטָאמ טָאה רעמוז ןראפ
 -באטש ןכעלטנַיײפ א ,ןַײרא ןּפמוז יד ןיא זָאבָא ןשישטַײד א טראנראפ
 טָאה טַײצ םישָאדאכ ַײרד ראפ .סעטאנארג טימ ןפרָאװראפ סובָאטוװא
 -נוה זיב זיַײװקיצנײא עיניל-טנָארפ רעד רעביא טלקעּפעגרעבירא רע
 -נאפעג קילדנעצ ייווצ א ןוא רעיימראטיור עטעדנוווראפ-רעווש טרעד
 עילט רעד רעטנוא ןייטש וצ ןיוש ןזיוואב ךיוא טָאה רעב-יטַאמ .ענעג
 -ירטעגפיונוצ ןסיורג א ןופ ןגיוא יד ראפ ץאלּפ-קראמ רעװעיטעט ןפא
 ןוא ,רעקוויטשרוב ןוא ,רעקווירּפשאק -- םעליוא םענעגָאלשרעד םענעב
 ...רעצעניביקס

 ףיילש-טיוט ןזיול ךָאנ ןטימ עילט רעד רעטנוא ןענאטשעג זיא רע
 .ןדנּוװ עליוה ןיא בַײל סָאד ,טולב טימ ןסָאגראפ םענָאּפ סָאד ,זדלאה ןפא
 ,קירטש םעד ןעִיצראפ לָאז רע ,ןכייצ א ףא טראוועג טָאה ןעילאט רעד
 ןעוועג זיא קילב סרעב-יטָאמ ...טַײצ טאהעג טָאה טנאדנעמָאק רעד רָאנ
 -צראווש עקידנעייטש ענַײז ןיא ךיז טָאה'ס ןוא ,טראטשראפ סָאװטע ,קִיור
 ןסיורג רעייז ןיא ןשטנעמ יד ,ןברוכ ריא ןיא דרע יד טלגיּפשענּפָא ןעלּפא
 ,ןַײּפ
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 ןיא םיא ףא טקוקעג ןבָאה ןשטנעמ ענעכָארבעגנַײא ,עטרעקיוהעג

 -ראפ טימ סעטרעױּפ ,עולב-עורק רעייז ףא סעטאל עלעג טימ ןדִיי .ןטסגנא

 לפיוו ..רעמענעּפ עטשטיינקעצ ,עטלא טימ רעדניק ,רעלַײמ עטעּפוצ

 םינ טשינרָאג םיא ןעמ טָאה ,דלאוו ןיא ןרעב-יטָאמ טלײצרעדנָא טָאה עמ

 "רעד ךאז ןייא רע טָאה ןבעל ןַײז ןופ סעגער עטצעל יד ןיא ,טלייצרעד

 ןסאק קיניײװ טָאה רע ,גראק טָאה רע --- ןעמונאב ךעלקעטייוו ,טריּפש

 .רעמוז ןראפ טכארבעגמוא

 .ןרָאװעג דנילב טינ ןענַײז ןוא טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא

 ןטלטייוקעג ןטנוב ןיא ךעלדיימ .ןעזרעד רעב-יטָאמ טָאה ךעלדיימ

 -נעשזריה ןוא טנאוו א וצ טראּפשעגוצ סקיב א טימ טאדלָאס א טָאה ץיצ

 "עג לעה ןּפיל יד ,עלא עטרעדוּפעגנָא .טסירב יד ןפַײנק יז ןעמונעג קיד

 .טרעביושעגפוא רָאה עלעג יד ,טקנימש

 "עג דנאלשטַײד ןופ סעקפאנ טָאה עמ :ןגיוא יד טכאמראפ טָאה רע

 ...רעדנוווזייב ןַײז ףא ןקוק טכארב

 רעגלאוועג א טקרעמאב ןוא טנפעעג קירוצ ןגיוא יד רע טָאה ךָאנרעד

 סָאה יירעשטיװק א .ןענאטשעג ןענַײז ךעלדיימ יד ּוװ ,טנאוו רענעי אב

 רע .ןרעיוא יד ןכָאטשעג ןעלזיּפש טימ יװ טָאה ןייוועג א ,ןגָארטרעד ךיז

 "!עמאמ/ :יירשעג םענעפלָאהאבמוא ןא טרעהרעד טָאה

 רעדייא ךָאנ ,גנאל !ךעלדיימ יד ןענַײז'ס רעוװ ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע

 סנילדנימ יסעּפ זיא ,טנעה יד ןיא סרעליוק יד וצ ןלאפעגנַײרא זיא רע

 ןסָאגעג ריא ןופ ךיז טָאה טולב ,דלאוו ןיא םיא וצ ןפיול וצ ןעמוקעג

 סָאד .לָאטיּפש ןיא ןעמונראפ רעטכָאט ריא טָאה עמ :ןרערט ןייק טינ

 ןעמונעג ןעמ טָאה רעפרעד יד ןופ ...לָאטיּפש ןיא זיא סרעייז זיוה-דנאש

 "רעביא ןעמ טָאה ןעמעלא ...טכארבעגנָא יז ךעלטעטש עלא ןופ ,ךעלדיימ

 .יץיצ ןיא טצלָארטעגסױא ןוא רָאה יד טבראפעג

 .עַײװעל ןַײז וצ טריפעגסיורא ייז טָאה טנאדנעמָאק רעד ,סיוא טעז

 רעב"יטָאמ טָאה ,עילט רעד רעטנוא עלעקנעב ןכיוה ןפא קידנעייטש

 -- ץאלּפ םוצ ךַײלג ּפָאלאג ןיא ןגָאי רעטַײר יװ ,ןעזרעד רעטשרע רעד

 "אב רעליופ א טימ טאמיק ,דימ רע טָאה ...ןעגנוי ענַײז טנעקרעד טָאה רע

 .ףיילש םענופ זדלאה םעד טַײרּפאב ןוא ּפָאק םעד טקוטעגרעטנוא ,גנוגעוו

 "רגערט יליסאוו סיורָאפ טגָאיעגסױרא טָאה םעליוא ןטכידעג םענופ

 ןריולראפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטַײד יד סיפ יד ראפ ןפרָאװעג ןוא ָאקנעב

 ךָאנ ןוא ,ענייא ךָאנ ןוא ,עבמָאב-ךיור ןייא ,טונימ רעטשרע רעד ןיא

 ...ענייא
 :םיטש סרעביטָאמ טרעהעג ךיז טָאה ךיור ןליונק יד ןופ

 !עגראה !ןטסישאפ יד עגראה !ענַײמ סרעלדָא ,וצרעהא ---

 ןבָאה ןסיש .סעכור יד יװ ,טעבראעג ןבָאה רענאזיטראפ-רעטַייר יד
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 ךיז זיא םעליוא רענעבירטעגנָא רעד ןעװ ,ןאד טשרע ןביױהעגנָא ייז
 .ץאלּפ םענופ ןפָאלעצ

 .לטעטש סָאד ןעזעגסיוא טָאה טסוּפ .ןעמווושעצ ךיז זיא ךיור רעד
 טניוו רעד .ײסָאש ןפא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןצירפ עטעגראהרעד ךאס א
 טעדיוהעג ןוא ךאד א ןופ ךעלב םענעסירעגּפָארא ןא טימ טּפאלקעג טָאה
 רעד טעדיוהעג ךיז טָאה סָאד .קראמ ןטימניא עִילט רעד ףא ןשטנעמ א
 .ןרעב-יטָאמ ןעגנעה טפראדאב טָאה רעכלעוו ,ןעילאט

 ."ענעבמעד, רעד ןיא טעײמָארגעג רעדיוװ טָאה רעב -יטָאמ
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 רעראד רעד ףא עברָאט רענעטנװַײל א טימ עלעגנִיי רעוועיטעט א
 עקיטיינ יד טָאה רע .ןיילא רענייא טעקנָאלבעגמורא גנאל טָאה עציילּפ
 םענופ טַײקלקנוט רעד ןיא ןבָאה ןגעוו יד .ןּפאטנָא טנָאקעג טינ גנוטכיר
 ןּפמוז אב ןוא ןלָאט ןיא ךיז טרָאּפעג ,טלגנעלשעג ,טיירדעג ךיז דלאוו
 יד .דרע רעד וצ ןגיובעג םיא טָאה עברָאט ערעווש יד .ןפָאלעצ ךיז
 עריומ רע טָאה ךיז ןצעזוצ ןוא ,ןכָארבעגרעטנוא םיא ךיז ןבָאה סיפ
 םעדכַאנרעד ןוא עזערעב ענזאיוועמורק א ןַײז טפראדאב טָאה'ס .טאהעג
 םיא טָאה עמ .טינרָאג רעמ ןוא --- ןעוועג עזערעב יד ןיוש זיא ,בורג א
 יד רָאנ ,סטכער ןעמענ ךיז רע ףראד בורג רעד ןופ זא ,טגָאזעגנָא
 .ןצירפ יד ןופ ןטיה קראטש ךיז טפראדעג טָאה רע .ןעוועג טינ זיא בורג

 רעד ןגעק קלָאּפ א טלעטשעגסיורא ןיוש ןשטַײד יד ןבָאה לָאמ סָאד
 םעד טנערבעגסיוא ,טנרָאװאב ךיז טוג רעִירפ ןבָאה ייז ."ענעבמעד;
 ןענַײז סענישאמ-רעצנאפ ןוא סעקטעקנאט טימ .רעגלאוועג-טניוו ןצנאג
 טראּפשעג ןוא ןטַײז ַײרד ןופ ןפירגעגנָא ,ןראי יד ןעגנאגעגמורא יז
 יד טָאה טכאנאב טינ ,גָאטאב טינ ,ןּפמוז יד וצ דאירטָא סרעב-יטָאמ
 -נַיירא ךיז טָאה עקטעקנאט עשיטסישאפ ןייא .טרעהעגפוא טינ ַײרעסיש
 -ימ ףא ןסירעגפוא ךיז ןבָאה ייווצ ךָאנ ,בורג-ןפלָאװ א ןיא טרעגלאוועג
 יד ,טױט רעד ייז ףא טרעולעג טָאה דרע ןפיוה ןדעי רעטניה ןופ .סענ
 שיטאמָאטװא ןופ רעַײפ טימ טנגעגאב ייז טָאה שינעטכידעג"רעמייב
 .ןכָארקעג רעטַײװ ץלא ןענַײז ייז רָאנ .רעוועג

 ,ָאקנעבוגערט יליסאוו .טולב טימ ןעגנאגעגּפָא ןענַײז רענאזיטראּפ יד
 .רעביג א יװ ,טכאלש ןיא ןלאפעג זיא ,ףליהעג רעטשרע סרעב-יטָאמ
 סעניוס םעניא רעפראוונליוק-טנאה ןַײז טימ ןסירעגנַײרא ךיז טָאה רע
 -סיוא םיא ןענַײז ןליוק יד ןעוו ;ןברוכ א טרָאד טכאמעג ןוא ןעיישנארט
 טָאה עבלָאק יד ןעװ ,עבלָאק רעד טימ ןגָאלשעג רע טָאה ,ןעגנאגעג
 ןפערט וצ טליצעג ,ןטסיופ יד טימ טקירענעג רע טָאה ,ןכָארבעצ דיז
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 טגיילעגקעווא םיא טָאה ליוק א .ןצראה ןיא עניוס םעד טסיופ רעד טימ

 .םירָאגּפ עשיטסישאפ גראב א ףא

 רעד ,עקאטא רעקיטכאנאב א סייב דימש רעד קיציא ןלאפעג זיא'ס
 טָאה ,ןוז סקינצלעּפ םעד עיסוז ,ךעיונ .ןעמוקעגמוא זיא וװוָאּפָאּפ רעגנוי
 יד .ןסירעגפוא ךיז ןוא עטאנארג א ןָאטעג ףרָאװ א קיטכיזרָאפ טינ
 ..ןּפמוז יד אב סעקנאילמעז יד ןיא ןגָארטעגּפָא ןעמ טָאה עטעדנּווװראפ

 -יט ןטערטּפָא ןופ ןאלּפ רעד טעבראעגסיוא יונעג ןעוועג ןיוש זיא'ס
 רעקוויטשרוב ןטימ ןקינייראפ ךיז ,וצ-ץעניביקס וצ ,דלאוו ןיא רעפ
 קראטש וצ .ףירגנָא ןיא ןייגרעביא ןוא סעכיוק ןעלמאזנָא --- ,דאירטָא
 ..ןריּפורגרעביא ךיז ,ןטראוורעביא ףראד עמ ,עניוס רעד רעטציא זיא

 .עופער ןייק ףא ,ןבילבעג טינרַאג זיא טיורב ןוא
 ,ןכאילש יד טרעגאלאב ןבָאה ןשטַײד יד זא ,ךָאװ עטייווצ יד ןיוש

 לגיופ ןייק טַײז רעװעיטעט ןופ ןזָאל ןוא סעקינריל יד טעליוקעגסיוא
 ץראה סָאד טסַײר'ס ,עקידנגיײוװש ןעייג ןעיורפ יד .דלאוו םוצ וצ טינ
 .ןעוענליּפ עטעדנוווראפ יד ףראד עמ ,רעדניק יד ףא

 .טאהעג טינ ליומ ןיא ןסיב ןייק געט ליפיוזא ןבָאה רענאזיטראּפ יד

 שטָאכ טכאנ רעקיטנייה ףא ..ןגָארטרעביא ןלעוװ ייז ,עשָאקשינ רָאנ

 ןופ עקידעבעל ןריפסיורא ןזַײװאב טעוװ עמ זיב ,עניוס םעד ןטלאהראפ

 זומ עמ ,ךרוד ןיוש ךיז טכיול עלעדלָאג עניילק סָאד !סעקנאילמעז יד

 םעד ןגָארטרעביא טינ טעוװ יז ...עמָאשענ יד ןטלאהרעד סעּפע טימ ריא

 .געוו ןגנאל

 -גאהאב ,ןגעוו-דלאוו עטליוהראפ יד טימ טנאּפשעג טָאה רעבייטָאמ

 לגעטש א טכוזעג ןוא ,ךיוב ןפא טאמָאטװא םעד ,סעטאנארג טימ ןעג

 רעדירב ,ענעגייא-טולב ןעניוו ךעלזַײה ערעטצניפ יד ןיא :װעִיטעט וצ

 םענעקורט ןטצעל רעייז ןגעקטנא ןגָארט ןלעוו ייז .עקיצראה ןעניווװ

 -סיורא טינ ליומ םענופ ייז אב ךָאנ םיא ןבָאה סרעדרעמ יד ביוא ,ראכוס

 .ייןסירעג

 !רעב-יטָאמ רעטעפ --

 -גוװַײל רעד טימ עלעגנַיי סָאד טראשעגסיורא ךיז טָאה סעטסוק יד ןופ

 ,ןרעב-יטָאמ ראפ ןייטש ןבילבעג זיא רֶע .עציילּפ רעד ףא עברָאט רענעט

 "דנָאלבראפ וצ עריומ יד .למענעּפ טציוושראפ ןַײז טשיוועג לברא ןטימ

 טּפאכעג רעווש טָאה רע .ןעגנאגעגרעביא טינ ךָאנ םיא זיא ןרעוו טעשז

 ןוא קערש ןופ ליפעג ןטשימעגסיוא םענופ טעקיהראפ ךיז ,םעטָא םעד

 .דיירפ

 גָארט עברָאט א -- .טעקיהעג רע טָאה -- !רעבייטָאמ רעטעפ --

 .יטקיששעג טָאה טָאטשש יד ,,,טיורב טימ ...ךיא
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 טצעזעגקעווא ,זָארג-ּפמוז ןטכַײּפ ןפא טצעזעגוצ ךיז טָאה רעב-יטָאמ
 רעד טימ ןעמאזוצ ןעמונעגמורא םיא ,עלעגנַיי סָאד ינק יד ףא ךיז וצ
 ועַיטעט ?דניק סָאד ןייטשראפ ןעד טעוװ סָאװ !ףגיוושעג ןוא --- עברָאט
 -יצ ענַײד ,טנעה עטרעוויידעגסיוא ,עראד ענַײד ןַײז ןלָאז טשטנעבעג
 ?קיטש א טקערטשעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעגניפ עטקיטולבראפ עקידרעט
 !טונימ רערעטיב אזא ןיא טיורב

 -ןטקיב ,עקנאילעד רעטנעָאנ א ןופ ןגָארטעגנָא ךיז ןבָאה ןלאנק-ןסקיב
 ןבָאה'ס .ךארּפש רעכעלטנַײפ ,רעדמערפ א ףא ןליב ביוט א ןוא ןלאנק
 ...לויטש עטעװָאקעג ערעווש רעטנוא ןגַײװצ טקאנקעג

 ,סמערָא ענַײז ןופ דניק סָאד טזָאלעגסױרא ליטש טָאה רעבייטָאמ
 ףא עברָאט יד טעטסָאמעגנַײא םעד טוג ,ןלעטשפוא ךיז םעד ןפלָאהעג
 :קַיור רעייז ןפורעגנָא ךיז ןוא עציילּפ רעד

 ןוז יד ,טסעז ;ךַײלג ,ךַײלג סעטסוק יד טימ ףיול ,עטאט ,ףיול ---
 ,ןגיוא יד ראפ ןוז יד ןבָאה וטסלָאז ,?מיה ןפא ןָאטעג שטילג א ךיז טָאה
 .סעקנאילמעז ערעזדנוא וצ ןעמוקוצ טינ טסעוו וד זיב

 ;לּפעק ןיא ןָאטעג שוק א םיא טָאה רע
 סעטסוק יד ןופ ךיד טעװ עמ ,רעקניניילק א טסיב ,עטאט ,ףיול --

 ףא עלא ןעמענראפ לָאז רע ,ירוט לשרעה ןגָאז טסלָאז ...ןעזסיורא טינ
 ..ךיא לעפאב יוזא ,ןעמאזראפ טינ ךיז טונימ ןייק לָאז רע ,ץעניביקס
 - .ןעװעדָאהנָא ןעמ לָאז רעדניק יד זוא

 רעד ןופ דנאר םאב טכאנ רעצנאג א ףא ןגיל ןבילבעג זיא רעב-יטָאמ
 קירבאפ רעַײנ ןַײז ראפ ץליהעג טריפעג טָאה רע ןענאוונופ ,עקנאי?עד
 עצרוק טימ .סעטאנארג טימ טָאה .רע .עדָאבָאלס-רעטעברא רעד ראפ ןוא
 יד וצ געוו םעד ןצירפ יד טלעטשראפ טאמָאטװא ןַײז ןופ ןעייר-ליוק
 | זיא ןפָארטעג םיא לױק א טָאה עקנאילעד רעד ףא ָאד .סעקנאילמעז
 .ןצראה םענעדלָאג םעניא ,ןַײרא ןצראה
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 סעשורָאב רָאדאוולאס
 גנאגפוא רעַײנ א

 טליהעגנַײא טָאה טַײקטַײװ רעכעלדנעמוא רעד ןיא גרעב יז
 .עיקש רעד ןופ דלָאגניג טימ רעטמיוזעגמורא ןא ,לּפענ רעיולב

 -ראפ ךאס א ךָאנ טימ רעבָא ,עגנוי רָאג טינ ןיוש יד ,ענוװָאװל עיטע
 יד טָא טאהעג ביל רעייז טָאה ,טפאשנסיוורוטאנ ןופ ןרערעל ,ןייכ ןטיה
 טָאה יז .טנװָא רעד רעטנוא ךיז טעוװנאג טקרעמאבמוא ןעוו ,ןטונימ
 ףא ,רעווקס ןיא טעוװערעקראפ ,סאג רעד רעביא טנאּפשעג םאזגנאל
 ארעגטרעג ןטנעקאב א טימ ןסעומש טלעטשעגּפָא טרָאד ךיז גנאפ ץנאג
 .טצנאלפראפ רעווקס ןקיזָאד םעד לָאמא טָאה רעכלעוו

 ןווָארגיזַײרג א טימ שטנעמ רערעטלע רעכעלבלופ א ,רענטרעג רעד

 :ריא אב ןָאטעג גערפ א טָאה ,ּפָאק
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 םעד טָא ןבָאה רימ ןעוו ,ענווָאװל עיטע ,שטָאכ טקנעדעג ריא ---
 ?טצנאלפעג רעווקס

 -- "רימ,; טגָאזעג רע טָאה טסיזמוא טינ ןוא .יז טקנעדעג עדאווא
 .רעליש עריא טימ ןעמאזוצ ןצנאלפ ןפלָאהעג טלמעד טָאה יז

 ןענַיײז ּוװ --- ,ןָאטעג טכארט א לָאמאטימ טציא יז טָאה -- ,ָאהָא;
 א ,לארוא ףא ץעגרע רעינעשזניא ןא -- רענייא ?רעליש ענעי ןיוש
 טאדידנאק א -- רעטירד א ,קסווָאראבאכ ןיא רעטקָאד א -- עטייווצ
 ..."עװקסָאמ ןיא ןטפאשנסיוו עשינכעט ןופ

 זַײװ א ,רענטרעג רעד טָאה ,טכארט יז סָאװ ןגעוו ,ןפָארטעג יו
 ;ןפורעגנָא ךיז ,רעווקס ןיא רעמייב עכעלשּפיה יד ףא קידנעוט

 ,..טלא ןרעוװ רימ ןוא ,ןסקאוו רעדניק ,ןסקאוו רעמייב יד --
 ךיז טנגעזעג ,ןָאטעג לכיימש א ךעלקירעיורט טָאה ענווָאװל עיטע

 ,רעטַײװ ןעגנאגעגקעווא ךעלעמאּפ זיא ןוא רענטרעג ןטימ
 עװָארג א ןיוש יז טקרעמאב ,לגיּפש ןיא ךיז ףא טקוק יז ןעוו ,ָאי

 ןיא טינ ףיינ ,טלא טינ ךָאנ ךיז טליפ יז רעבָא ...לשטיינק ףיט א ,רָאה
 וצ ,ןאמ םוצ ןעגנויצאב יד ןיא ךיוא טינ ,טינ סע יז טליפ טעברא רעד
 סָאד טוט ,טעברא רעד ןופ רע טמוק דלאב זא ,ןָא רע טגנילק .ןלעַאפער
 ,רע טגנילק ,טרעקראפ ,ןוא ...לָאמא רָאג יו ,רעטאלפ א ריא אב ץראה
 ןוא ,ךיוא טפערט סניוזא) טעּפש ןעמוק טעװ ןוא ךיז טלאהראפ רע זא
 טסירדראפ ,(דָאװאז א ףא רעקינאכעמ-טּפיוה זיא רע ,ךעלטפָא עקאט
 ..טנגוי רעד ןיא ,לָאמא יו ,יז סע

 -עטע ןַײז וצ טיהראפ טָאה לעָאפער -- ,ןגָאלק טינ רעבָא ךיז ןָאק יז
 רָאנ יו .ןליפעג עגנוי ענַיײז ןופ ךאס א ,טציא זיב יז טפור רע יוז ,ןעל
 טסאגוצ --- ןעמאזוצ םוטעמוא ,ןעמאזוצ ןעמ טגנערבראפ ,טונימ עַײרפ א
 ,ערעדנא טציא ןענַײז ןכערּפשעג יד ,טינ רעמ .ריצאּפש א ףא ,טנַיײרפ אב
 "רעביא סעמעט ערעדנא עלא טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד ןוא ,לָאמא רעדייא
 ,עילָאט :ענייא ןגיווועג

 רע ,טאהעג טינ ייז ןבָאה רעמ .,דיכָאינעב א .,ןוז רעייז זיא עילָאט
 ןעיײרפ א ןיא .טוטיטסניא ןשינכעטילָאּפ רעקסווָאראבאכ םעד טקידנעראפ
 .ןרעטלע יד וצ ,םייהא ּפָארא ךיז עילָאט טּפאכ גָאט

 זיא רע ןעוו ,דניצא --- ,ןאמ םוצ ענווָאװל עיטע טגָאז -- ,ָאי ,ונ --
 -קעווא טינ ןקידנעראפ ןכָאנ שטָאכ םיא לָאז עמ .ךיז ןעמ טעז ,טנעָאנ
 ...ווו ךיא סייוו ןקיש

 ;טליגכַײלג ןטשרעמיולק טימ ּפָא לעַאפער ךיז טפור
 טעװ ןיהא ,ןקיש םיא טעװ עמ ןיהּוװ .סעכויעמ ןייק טינ זיא רע --

 .ןרָאפ רע
 ?אמילָאק ףא ביוא ןוא ---
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 ?טינ ןשטנעמ ןייק ןבעל אמילָאק ףא ,עשז סָאװ --
 -רעטָאפ ןּפָארט ןייק טינ טָאה רע זא ,ןקידלושאב ןָא םיא טבייה יז

 ןיוש ןליפעג-רעטומ ןענַייז ריא אב זא ,טרעפטנע לעָאפער .ןליפעג עכעל
 ןוא שטנעמ רענעסקאוורעד א ןיוש זיא ןוז רעייז זא ,טסעגראפ יז ,ליפוצ
 ,לטעטש ןַײז ןייטשאב ןיילא ןָאק

 ךָאנ ןעמוקעגוצ קלָאפרָאּפ םאב זיא קירוצ טַײצ רעסיוועג א טימ
 ,עינאט :עמעט עקיטכיוו ןייא

 טָאה עמ .לוש ןיא טנרעלעג ךיז עינאט טָאה ןעילָאט טימ ןעמאזוצ
 עילָאט זיא ךָאנרעד ...ָאניק ןיא ןעגנאגעג ,םידומיל יד טיירגעג םענייניא
 -ראפ זיא עינאט ןוא ,טוטיטסניא ןיא קסווָאראבאכ ןייק ןרָאפעגקעוװא
 לוש"ןיצידעמ יד טקידנעראפ יז טָאה ָאד .טָאטשמיײה רעד ןיא ןבילב
 עילָאט ןעוו ,רעמוז ןקירָאפ ,טָא זיא .לָאטיּפש ןיא יז טעברא טציא ןוא
 יד :ןזיוועגסיורא לָאמאטימ ךיז טָאה ,ןלוקינאק ףא םייהא ןעמוקעג זיא
 ,ןעינאט ןוא ןעילָאט ןשיווצ ןעוועג לָאמא זיא סָאװ ,טפאשטניירפ-רעדניק
 זיא סע -- ןסקאוועגסיוא זיא ןוא ייז טימ ןעמאזוצ ןסקאוועג רָאג זיא
 טקרעמאב סע ןבָאה ןשטנעמ עקיטַײז ןוא .עביל עסעמע ןא ןרָאװעג
 עילָאט זא ,ןפָארטעג ןיוש טָאה לָאמ רַאּפ א ...ןיילא ייז רעדייא ,רעִירּפ
 טָאה רע ,טנגעגאב םיא טָאה עינאט ,גוצ ןקיטכאנראפ ןטימ ןעמוקעג זיא
 ,םייהא קידנעמוקנַײרא טינ עליפא ,ןוא ָאש עכעלטע טריצאּפש ריא טימ
 ןקיטעּפשראפ טינ ירפצנאג יידעק ,ןרָאפעגקירוצ גוצ ןקיטכאנאב ןטימ
 ...סעיצקעל יד ףא

 -עב ייז סע טָאה ,טסּוװרעד ךיז םעד ןגעוו ןבָאה עמאמ-עטאט ןעוו
 א ןיא עינאט .גַײװש א טכאמעג ןבָאה ייז רעבָא ,ןסָארדראפ שערייפ
 לכיומ ןעילָאט ךיוא ןיוש ייז ןענייז ריא בילוצ ןוא ,לדיימ קידווענייכ
 .ןעוועג

 ןָאק עמ ןיהּוװ ,םעד ןגעוו רעטּפָא ץלא ןדייר לטע ןוא לעָאפער
 יד דנאנאב ךַײלג ךיז טלעטש לָאמ ןדעי ןוא ,טעברא ףא ןקיש ןעילָאט
 :עגארפ

 ?עינאט ןוא --
 :עגארפ א ךָאנ ןוא
 ?עוויר עבָאב יד ןוא ---
 -עג יװ ,לָאר ערעסערג א עוויר עבָאב יד טליּפש ןבעל סעינאט ןיא

 זיא ,רעטָאפ סעינאט ,רעריא ןוז רעד .לקינייא ןא אב עבָאב א ךעלנייוו
 ,טאהעג ענעסאכ טָאה עמאמ סעינאט ,עמָאכלימ רעד ףא ןעמוקעגמוא
 עטשרע יד .טָאטש רעדנא ןא ןיא ןאמ ןטייווצ ןטימ ןרָאפעגרעבירא זיא
 עוויר עבָאב יד ...טינ ךיוא סָאד ךָאנרעד ,ווירב ןבירשעג יז טָאה טַײצ
 .שטנעמ רעטנעָאנ-קיצנייא רעד ןעינאט ראפ ןעוועג זיא
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 ןוא טעברא ףא טַײװ ץעגרע ןקיש ןעילָאט טעו עמ ביוא :ךיז טגערפ
 ?עוויר עבָאב יד ןגָאז ןאד טעװ סָאװ ,םיא טימ ןרָאפ טעוו עינאט

 ,דניצא ךיוא .טדערעגמורא סייה ךעלנייוועג ןרעװ ןגארפ עלא יד
 ןעגנאגעג .טרעלקעג םעד ןגעװ ענוװָאװל עיטע טָאה ,םייהא קידנעייג
 סָאװ ,ןופרעד ןוא טנװָא ןליטש םענופ קידנבָאה עָאנאה ,ךעלעמאּפ יז זיא
 -רָאפ א טנעיילעגכרוד טשרָאקָא יז טָאה גנוטאראב רעשידָאטעמ א ףא
 ןקָארשעג לסיב א ךיז ןוא טיירגעג גנאל ךיז טָאה יז ןכלעוו וצ ,גָארט
 רענעמוקעגּפָארא רעד ,טוג ןעגנאגעגכרוד זיא גָארטרָאפ רעד .םיא ראפ
 רעד ףא ןעװעגַײב זיא סָאװ ,טסידָאטעמ טָאטש רעשיטנאק רעד ןופ
 -עייל גָארטרָאפ ןבלעז םעד טרידנעמָאקער ריא עליפא טָאה ,גנוטאראב
 .ןָאיאר ןופ רערעל יד ראפ ןענ

 טָאה ריא .םייהא ןעגנאגעג ענווָאװל עיטע זיא טימעג ןטכַײל א טימ
 -וקנָא ךיוא ,לָאמא טפערט סע יװ ,לָאז לעָאפער זא ,טלָאװעג רעייז ךיז
 ...םערָא ןרעטנוא ןעמענָא יז ,ריא וצ ןייגוצ סכעלַײװרעטניה ,ןעמ

 זיב גנוטאראב א עמאטסימ רעדיוו, .ןעמוקעגנָא טינ זיא לעָאפער
 ןרעלענש א טימ ןיוש ןוא ןָאטעג רעלק א יז טָאה -- ,"טכאנ רעבלאה
 ,זיוה ריא ךיז טניפעג סע ּוװ ,סאג רעד וצ טעווערעקראפ טָארט

 -עמאּפ יוזא ןעד יז טלָאװ ,ָאד יז טראוורעד סע סָאװ ,טסייוו יז ןעוו
 לגילפ ףא יװ ?רענטרעג ןטימ ןדייר טלעטשעגּפָא ךיז ,ןעגנאגעג ךעל
 ..!ןגיולפעג יז טלָאװ

 ריא זיא ענייכש יד יװ ,ּפערט יד ףא ןייגפורא ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה יז
 :ערוסב א טימ ןגעקטנא ןעמוקעגסיורא

 ףעמוקעג זיא עילָאט רעַײא ---
 !?עילָאט --
 ,קירוצ ָאש ייווצ טימ ךָאנ ?ןעד עשז רעוו --
 ?רע זיא ּווװ ---
 זיא ןאדָאמעשט רעד .טראוורעד טינ ךיז ןוא טראוועג טָאה רע --

 .זדנוא אב
 -ונעג ,קָאטש ןטייווצ ןפא ןפָאלעגפורא ענווָאװל עיטע זיא םעטָא ןא ןָא

 -ער ןעגנולקעגנָא ,בוטש ןיא ןַיײרא ,ןאדָאמעשט םעד ענייכש רעד אב ןעמ
 ןַײז רע טעװ םייה רעד ןיא רָאנ .גנוטאראב א זיא םיא אב ,ָאי ,ונ .ןלעָאפ
 .ןעינאט אב סיוועג ?עילָאט ןַײז ןָאק עשז ּוװ .םורא ָאש רעבלאה א ןיא
 .ןיהא ןפיול ךַײלג םיא טימ ןעמאזוצ יז טעוו ,ןעמוק טעוװ לעָאפער רָאנ יו

 א ןעמוקעג .עילָאט ןעמוקעג םייהא זיא ןלעָאפער ןופ רעַירפ רָאנ
 .רעטעריוכשערָאמראפ א ,רעכעלסאלב

 ?טנוזעג טינ עלילָאכעװ-סאכ ,וינענוז ,ריד טימ זיא סָאװ ---
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 .עמאמ ,טנוזעג ןיב ךיא --
 ?ךיילב יוזא וטסיב עשז סָאװ --
 ,..דימ לסיב א .טינרָאג --
 ?ןעוועג וטסיב ּוװ --
 א רע טָאה -- ..טריצאּפש לסיב א ..טינ ץעגרע ןיא טאמיק --

 ךָאנ ענווָאװל עיטע טָאה שטרוב ןקיזָאד םעד ןופ ןוא ,ןָאטעג עשטרוב
 ,טאלג טינ זיא סעּפע זא ,טגַײצרעביא ךיז רעמ

 טצעזעג ךיז טָאה עמ ןוא םייהא ןעמוקעג זיא לעָאפער ןעוו טשרע
 א ןגעוו יוװ ,וועגאכערעד ןָאטעג גָאז א ןוז רעד טָאה ,טױרבטנװָא ןסע
 :קיטכיװ יוזא טשינרָאג זיא סָאװ ,ךאז

 ןכָאנ טרָאפ סע רעװ ןיהּוװ ,ןדלָאמעג ןיוש ןעמ טָאה זדנוא אב --
 ,טוטיטסניא םעד ןקידנעראפ

 :טגערפעג קיטסאה טָאה רעטומ יד
 ?ךיד ןעמ טקיש עשז ּוװ --
 רע ךיוא זא ,ןעוועג ןעז וצ זיא'ס רָאנ ,ןגיוושעג טָאה רעטָאפ רעד

 ,ןטעברא טעװ ןוז רעד ּוװ ,ןסיוו רעכיג סָאװ ןלאב א זיא
 :ןָאטעג גָאז א ליטש ןוא עלַײװ א טראוועגסיוא טָאה עילָאט
 ,עקטָאקושט ףא -- ךימ --
 -- .ןרָאװעג םעמיוטשינ ענוװָאװל עיטע זיא --- ?עקטָאקושט --

 ?זעוועג טינ ןיוש זיא רעטַײװ

 קַױר טָאה -- ,ןילאכאס ןבַײלקסױא טנָאקעג ךיוא בָאה ךיא --
 .עילָאט טרעפטנעעג

 רעד ןיא ,רעהא ןקיש ךיד לָאז עמ ,ןטעב טווּורּפעג שטָאכ טסָאה --
 ?עמאמ-עטאט עטלא ענַײד ןעניווװ סע ּוװ ,טָאטש

 .ןיינ ---

 .ןרערט יז ןגראוו סע יװ ,טליפרעד טָאה ענווָאװל עיטע --- ?ןיינ --
 לעָאפער .רעמיצ ןטייווצ ןיא סיורא ךיגפא ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה יז
 ,ריא ךָאנ ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה

 ןרעביא ןענאּפשמורא ןעמונעג ןוא רעלעט םעד טקורעגּפָא טָאה עילָאט
 ןוא טנייו עמאמ יד יװ ,טרעהעג טָאה רע .רעמיצ םענערָאװעג-טסוּפ
 ,ריא טימ ןַײא ליטש ןטרָאד סעּפע טענַײט רעטָאפ רעד יו

 -- ,טבארטעג קעטייווצראה טימ עילָאט טָאה -- ,טינ ךָאנ טסייוו יז
 ןוא .סַײנ עבלעז יד ןגָאזנָא ןוא ןעינאט אב ןַײז ןזיוואב ןיוש טָאה רע זא
 ...עיגאט ,יז ךיוא זא

 -עג יוזא סע טלָאװ רע ?ךיז יז טליפ יו ?עינאט ,טציא יז טוט סָאװ
 ..ןסיוו טלָאװ
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 ראפ ןבָאה ךעלקנאדעג ןוא ,טעב ןפא ןסעזעג זיא ענווָאװל עיטע
 -ראכ :טַײהנעגנאגראפ רעד ןופ רעדליב ןגָארטעגכרוד ךיז ןגיוא עריא
 ,טנָארפ ןפא זיא רע ,ָאטינ זיא לעָאפער ...סעבמָאב ךיז ןסַײר סע ...ווָאק
 ערעדנא רעטנזױט טימ ןעמאזוצ ...טינ יז טסייוו ,זיא םיא טימ סָאװ
 יז .קילָאט זיא טנעה יד ףא ריא אב ...ךערזימ ףא יז טנאּפש ןשטנעמ
 ,דניק סָאד ןעוועטאר ףראד יז ,טינ יז טכארט ךיז ןגעוו ...טייג ןוא טייג
 יז זיב ,ןעװעג ןענַײז טכענ ענעפָאלשרעד-טינ ,געט עקירעגנוה לפיוו
 -עגנָא ךיז יז טָאה לפיוו ,ךערזימ ןטַײוװ ןפא ,רעהא ןבילקרעד ךיז טָאה
 ןענַײז ןרערט לפיוו ןוא ,טקידנעראפ ךיז טָאה עמָאכלימ יד זיב ,טרעטאמ
 .םייהא טרעקעגמוא ךיז טָאה לעַאפער זיב ,ןרָאװעג ןסָאגראפ

 ליטש טָאה ןוא טעב דנאר ןפא ריא ןבעל ןסעזעג לעָאפער זיא טציא
 :טנאה ריא טעלגעג

 ...גונעג ...עלעטע ,ךיז קַיּוראב --
 ;לָאק א ףא ןעיירש ןעמענ וצ טינ קידנטלאהנַײא ךיז םיוק --- יז ןוא
 טכאד ...ןצעש טינ רָאג ,ןצעש טינ יוזא לָאז דניק א ,טסייה סָאװ ---

 ןלעטש ךיז ןזיוואב טינ ?דניצא ןוא ,ןבעגעגּפָא םיא ןבעל עצנאג סָאד ,ךיז
 ןיוש ףראד רע .ןענעכער טינ זדנוא טימ ןיוש ךיז רע ליוו ,סיפ יד ףא
 ןקיש םיא לָאז עמ ,ןטעב ןלאפעגנַײא טינ עליפא םיא זיא'ס ...טינ זדנוא
 ...רעהא

 רע טָאה ןצראה ןיא ףיט .ןסָארדראפ ךיוא ןלעָאפער סע טָאה סיוועג
 -רא ןעמוקנָא ,טוטיטסניא םעד ןקידנע טעװ עילָאט :םיורט א טעװָאכעג
 טעברא סע ּוװ ,דָאװאז ןבלעז ןפא עליפא ,ךעלגעמ ,טָאטש ןיא ,ָאד ןטעב
 רעבָא טָאה לעָאפער .ןעמאזוצ ןַײז טעװ עכַאּפשימ עצנאג יד ,עטאט ןַײז
 טלָאװעג טינ טָאה ענַײז יורפ יד סָאװ ,ךאז רעדנא ןא ןענאטשראפ ךיוא
 טווּורּפעג ריא סע רע טָאה טציא ןוא ,ןעמענאב טנָאקעג טינ ,רעשפע ,ןוא
 ;ןייטשראפ וצ ןבעג

 ,דניק ןייק טינ ןיוש זיא עילָאט זא ,ריד טימ ןסעגראפ רימ ---
 ?סָאװ זיא ---
 -עטאט אב ןַײז קיביײא טינ ליוו רע .קידנעטשבלעז ןַײז רע ליוו --

 -ייא יד ןסיוו רעכיג סָאװ ליוו שטנעמ רעגנוי א .לגילפ יד רעטנוא עמאמ
 ..ןרָאי ענַייז ןיא ןיילא ךיז ךָאד קנעדעג ךיא .ענַײז טרעוו ענעג

 ?טכאמעג םעלָאש טימרעד ןיוש טסָאה וד ,עז ךיא ---
 -- ?ןפלעה ןעד ריד טעװ ,טכאמעג םעלָאש טינ טסָאה וד זא ןוא --

 קוק א רעסעב םוק ףענאטשעגפוא ,ונ --- ,ןָאטעג ?כיימש א לעָאפער טָאה
 ...רערעזדנוא טישכאט רעד ,טרָאד רע טכאמ סָאװ ,ןָאט

 ןוא רעמיצ ןרעביא טנאּפשעגמורא עסַײמסיײב טָאה "טישכאט, רעד
 וצ ןפױלנַײרא טלָאװעג טָאה רע .ענירּפושט עדנַאלב יד טּפוצעג זעוורענ
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 ןעמעלא ךַײלג לָאז סע סָאװ ןופ ,סכלעזא ,סטוג סעּפע ןגָאז ,ןעמאמ רעד
 רעייז םיא ךיז טָאה ?ןגָאז רע ןָאק סָאװ רעבָא ,ןצראה ןפא גנירג ןרעוו
 ,..יז טוט סָאװ ,ןעז ,ןעינאט וצ ןייגקעווא טלָאװעג

 טַײז רענעי ןופ ןעוו ,ריט רעד וצ טזָאלעג עליפא ןיוש ךיז טָאה רע
 .גנולק א טרעהרעד לָאמאטימ ךיז טָאה

 ,ריט יד טנפעעג ןוא טיירפרעד ךיז רע טָאה -- ?!עינאט;
 .עוויר עבָאב יד ןענאטשעג זיא לעווש רעד ףא
 ןסָאשעגסױא ךַײלג רע טָאה -- ?טקישעג ךַײא טָאה עינאט --
 עבָאב יד טָאה -- ?ןייג טינ ךיא ןָאק ןיילא ?עינאט סעּפע סָאװ ---

 .ןָאטעג קוק א םיא ףא טָאּפש טימ עוויר
 !טגָאז ,עינאט ,יז טוט סָאװ --
 טרעקעגרעביא טינ ךיז טָאה טלעוו יד ,ןצראה םוצ טינ ךיז םענ --

 -נַײרא זיא ןוא טרעפטנעעגּפָא יז טָאה --- ,עינאט ןבילבעג זיא עינאט ןוא
 .בוטש ןיא ןעגנאגעג

 ..ּפערט יד ןופ ןפָאלעגּפָארא ,רעכיוו א יװ ,זיא עילָאט

 עבָאב רעד טימ טנעקעג טוג ךיז ןבָאה לעָאפער ןוא ענווָאװל עיטע
 "אזוצ ךיז ןבָאה לקינייא ריא ןוא ןוז רעייז ןעוו ,ןרָאי ענעי ןופ ךָאנ .עוויר
 ּווװ ,סאלק םענופ ןרעריפנָא סלא ,ענוװָאװל עיטע .לוש ןיא טנרעלעג ןעמ
 טגעלפ עמ .בוטש ןיא ןעוויר אב ןַײז טפָא טגעלפ ,עינאט טנרעלעג טָאה סע
 טגעלפ עוויר עבָאב יד .װעטמָאי א ,עכמיס א ףא ןעמאזוצ ןעמוקפיונוצ ךיז
 א ךיק רעד ףא ןענווָאװל עיטע אב ןעזרעד .שיט םוצ ןטיירג ןפלעה ןעמוק
 ;לקינײא םוצ ךַײלג ,טינ טגערפ ,זיא ,ּפראק ןטוג א ,קידנָאס

 עסיורג יד רימ גנערב ןוא םייהא גנורּפש א וט ,עלעבַײט ,ונא --
 -עב סיוא ,טלעטשעגסיוא ךיא ןיב ,ךָאד וטסייוו ,ריא ןָא ,ןאפ ענרעּפוק
 ...םאט םענעי ןבָאה טינ ןלעוו שיפ יד ןוא ,ךיא ןיב עיר

 עוויר עבָאב יד ןוא ,ןאפ ענרעּפוק יד טכארבעג ,ןפָאלעג זיא עלעבַײט
 .ירעגניפ יד טקעלעג טָאה עמ ןוא ,שיפ עטליפעג טכאמעג טָאה

 בילוצ ןעמוקעג עוויר עבָאב יד זיא ,ןעוועג ןעז וצ זיא ,דניצא רָאנ
 -סיורא ריא וצ ןענַיײז ענווָאװל עיטע ןוא לעָאפער רָאנ יו .שרעדנא סעּפע
 ;ןָאטעג גָאז א ךַײלג ייז יז טָאה ,ןעגנאגעג

 ,..טנייוו ןוא ןשיק ןיא םענָאּפ ןטימ טגיל עלעבַײט ---
 .ענווָאװל עיטע ןפורעגסיוא שעדיכ טימ טָאה --- ?טנייוו ---

 "וצ טינ ריא וצ ןיב ךיא לפיוו .טסייו ריא ,טניימעג בָאה ךיא
 ןוא טנאוו רעד וצ טרעקעגסיוא ךיז .טינ טרָאװ ןייק יז טגָאז ,ןענאטשעג
 ,םענָאּפא ,טשרָאקַא ןוא זדנוא אב ןעוועג ןיוש ךָאד זיא עילָאט ...טגַײװש
 -עג עליפא ,ךיז ןשיוצ טדערעג גנאל ןבָאה ייז ...ןפָאלעגקעװא רעדיוו
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 ךיא סייוו סָאװ ,דָאס א טמיורעגנַײא סעּפע ריא רע טָאה ךָאנרעד ,טכאל
 ,..טנייוו ןוא טגיילעגקעווא ךיז טָאה יז ןוא ,קעווא דלאב זיא ןוא ,טינ

 ?ןגָאז סניוזא טנָאקעג ריא רע טָאה עשז סָאװ --
 -טנעעג טָאה -- ..טגערפעג טינ ךָאד ךיא טלָאװ ,ןסיוו לָאז ךיא --

 .עוויר עבָאב יד טרעפ
 רע :ןעמאמ-עטאט סָאװ ,עבלעז סָאד ןעינאט עילָאט טָאה טגָאזעג ןוא

 ,עקטָאקושט ףא טרָאפ
 .ןעינאט אב טגערפעג רע טָאה -- ?וד ןוא --
 .עגארפ א טימ טרעפטנעעג יז טָאה -- ?עכָאב יד ןוא --
 ...ןרעטלע יד רעביא ךָאד זָאל ךיא ---
 טימ עינאט טָאה -- ?עבָאב יד ןזָאלרעביא ,סע טסייה ,ךיא ףראד --

 .טגערפעג גנורעדנּווװראפ סיורג
 -ייז עמאמ-עטאט ענַײמ --- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ?עשז סָאװ --

 ?רעַײט יוזא טינ רימ אב ןעד ןענ
 ,טגערפעגרעביא לָאמאכָאנ עינאט טָאה --- ?עבָאב יד --
 ןיוש ךיז רע טָאה -- ..ביל רעמ עבָאב יד טסָאה וד בוא ,ונ --

 ,סעווָאטאק א ףא טינ טקידיילאב
 עלא ןעינאט אב ןענַײז --- ,םעד ןגעוו ןדייר יוזא רָאג וטסגאוו יו ---

 אב ךָאד ןיב ךיא -- ,םענָאּפ ןטמאלפעצ ןפא סיורא ךעלקנערּפש-רעמוז
 ...וד ןוא ...וד ןוא ,ןבעל עצנאג סָאד ריא

 רעמ טינ זיא עבָאב יד זא ,רעכיז טאמיק ןעוועג ןיוש עילָאט זיא טציא
 אב טריפעג טַײצ עצנאג יד טעשַאּפ םיא טָאה עינאט .דיירסיוא ןא יו
 -- טָא ןוא .ביל טינ לּפאק ןייק םיא יז טָאה ןסעמערעדניא ...זָאנ רעד
 ..ןזיוורעד סע יז טָאה ווּורּפסױא ןטשרע םאב

 טציהעצ ךיז רע טָאה -- !ןעבָאב ןַײד טימ בַײלב זיא ,יוזא ביוא ---
 ,קעווא טנוזעג יז א ןָא ןוא

 ףרָאװ א ךיז עינאט טָאה ,ריט טַייז רענעי ףא סיורא זיא רע רָאנ יו
 -עג קעטייוו טימ יז טָאה --- ,ביל טינ ךימ טָאה רע; .ןשיק ןיא ןָאטעג
 ."ןסעגראפ ץלא ןגעוו ףראד עמ !סיוא --- .טכארט

 -זגנָא קיורמוא ךיז ,ריא וצ ןעגנאגעגוצ לָאמ עכעלטע זיא עבָאב יד
 ,זנרָאװ ןייק טכארבעגסיורא טינ טָאה עינאט רָאנ .ןעשעג זיא סָאװ ,טגערפ
 .רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןענאטשראפ טינ טכער ןיילא יז טָאה ,ךעלטנגייא
 ןיוש ןָאק יז ןוא ,קילגמוא ןא ןעשעג זיא סע זא ,טסּוװעג רָאנ טָאה יז
 ...ןפלעה טשינרָאג וצרעד

 ךיגפא ,טעב ןופ ּפָארא זיא עינאט .ןעגנולקעגנָא ןעמ טָאה ריט ןיא
 ,ןגיוא יד טשיוועגסיוא

 ,דיירפ רעטעיײטראפ א טימ טקוקעגנָא ןעילָאט יז טָאה --- ?וד --
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 ..יידיא --

 ?וטסייטש סָאװ ,ןַיײרא ייג ---

 א ,ןעמוקעגניירא ךָאנרעד .טַײהנגעלראפ ןיא ןענאטשעג ץלא זיא רע

 אב טינ ,ןעמונעג ,לשיט-טעלאוט סעינאט וצ ןעגנאגעגוצ ,רעטלמוטעצ

 ,עלערעש ןפא קידנקוק ,ןוא עלערעש-לגענ א ,טוט רע סָאװ ,קידנקרעמ

 :ןָאטשג גערפ א ליטש

 ?שינאט ,ביל ךימ טסָאה --

 א טימ קידנעייטש ,טגערפעג רעליטש ךָאנ יז טָאה --- ?ךימ וד ןוא --

 ,םיא וצ טַײז

 ?םעד ןיא טסלפייווצ -- ,טשעדיכראפ ךיז רע טָאה -- ?ךיא --

 טלארטשעצ א טימ יז טָאה -- ?קעװא רעַירפ וטסיב עשז סָאװ --

 .םיא וצ ןָאטעג רעק א ךיז םענָאּפ

 יז רע טָאה -- ?סעסַיײמ-עבָאב טלייצרעד רימ וטסָאה סָאװ ,וד ןוא ---

 ,טנאה רעד אב ןעמונעגנָא

 -קעווא ץעגרע זיא עבָאב יד -- .טנָאמרעד ךיז עינאט טָאה -- ,ָאי --

 .ןיהּוװ טינ סייוו ךיא ןוא ,ןעגנאגעג

 !זדנוא אב זיא יז --

 ?ןטסייוו ןענאוונופ ---

 ,,יריד וצ ,רעהא קעווא ןיב ךיא ןוא ,זדנוא וצ ןעמוקעג זיא יז --

 ?ךַײא אב טרָאד יז טוט ששז סָאװ ---

 ...ןדייב זדנוא ףא ךיז יז טנָאלק עמאטסימ --

 .עינאט ןפורעגסיוא טָאה -- !ןיהא רעכיג עשז םוק ---

 ןסאצּפָא עטיירב ענַײז ןוא לפאנק עכיוה עריא ןבָאה םורא עליו א ןיא

 סָאד זיא םורא ןצפופ טונימ א ןיא .ּפערט יד רעביא טלקַײּפעג דנאנאב

 .םייה רעד ןיא ןעילָאט אב ןעוועג ןיוש לרָאּפ

 םאב ךעלקיטעמוא ןסעזעג ןענַיײז עבָאב סעינאט ןוא ןרעטלע סעילָאט

 עלופ יד טליקעגסיוא טאהעג גנאל ןיוש ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףא ,שיט

 .ייט רעזעלג

 ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר א ךיז ענווָאװל עיטע טָאה ,טַײלעגנוי יד ןעזרעד

 ;טנעה יד טימ ןָאטעג עקסעילּפ א טָאה עוויר עבָאב יד

 !ייז וטסָאה טָא --

 גָאז א טַײקיטליגכַײלג רעטשרעמיולק ןַײז טימ ץלא טָאה לעָאפער

 :ןָאטעג

 ...ןביירטסיורא טינ ךַײא ךיז טבַײלק עמ .ןַײרא טמוק ,ונ ---

 ןרָאפ ליוו ,עינאט ,יז :סַײנאב ץלא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה ָאד ןוא

 סָאװ זיא .ןזָאלרעביא טינ ןיילא עבָאב יד רעבָא ךָאד ןעק יז ,ןעילָאט טימ

 ?ןעמ טוט
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 טגייל -- .עוויר עבָאב יד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- !טלעוו קע זיא ---

 ..יןרערט טסיג עמ ןוא טעב ןיא ןַײרא ךיז ןעמ

 ?ןזָאלרעביא ןיילא ךיד ךיא ןָאק יוזאָיו ,עבָאב ,גָאז ,ונ ---

 רָאג ךָאנ ךָאד טסיב ...ןזָאלרעביא טינ עדאווא ןָאק ךיד --- ךיא ןוא --
 אב גערפ א ןעמ טוט -- .ןעינאט ןעמונעגמורא עבָאב יד טָאה --- ...דניק א

 ףא ,ךַײא אב סע טסייה יוװ ,ןיהא ןרָאפ ךיוא ךיא ליוו רעשפע ...רימ

 טינ ךיוא ךיא לע ,םעראוו ןַײז ןטרָאד טעוװ ךַײא ביוא ..?עקטָאקושט

 | ייןרעוװ ןרָארפראפ

 וצ קידנבָאה עריומ ,טָאה -- ?ןרָאפעג ןעד טסלָאװ וד ,עבָאב --

 .עינאט טגערפעגרעביא ,ןביילג

 .!רעניימ לגיופ ,ריד טימ ןָאט ךיא לָאז עשז סָאװ ---

 .ןשוק יז ןעמונעג עינאט טָאה -- !עבָאב ,יוא ---

 ,טקרעמאב טינרָאג טָאה עמ ,ןַײװ שאלפ א ןזיוואב ךיז טָאה שיט ןפא

 ךיוא ךיז טָאה ךיק ןיא סנסַײבוצ .טלעטשעגסיורא יז טָאה לעָאפער ןעוו

 .ןענופעג

 ;:לרעכעב ןיילק א ןביוהעגפוא טָאה עוויר עבָאב יד

 .!רעדניק ,לָאמסאנק רעיא ןַײז סע לָאז ---

 -עטאט וצ ןָאטעג רעק א ךיז לרעכעב ןטימ עבָאב יד טָאה ךָאנרעד

 :עמאמ

 .ייסעכאנ ןבָאה ייז ןיא רימָאל ---

 ןגיוא יד ןיא ןרעדנא םעד רענייא טקוקעג ןבָאה עינאט ןוא עילָאט

 .טלכיימשעג ןבָאה ןוא

 -אב קעווא זיא עילָאט ןעוו ,טנוװָא ןיא טעּפש רָאג ןעוועג ןיוש זיא סע

 .עבָאב רעד טימ ןעינאט םייהא ןטיילג

 -עגכָאנ ,רעטצנעפ ןטנפעעצ םאב ןענאטשעג ןענַײז לעָאפער ןוא לטע

 טינ רָאג ,ךיז טכאד :טכארטעג ןבָאה ןוא עלאק ןַײז טימ ןוז םעד טקוק

 -רָאנ ,קלָאפרָאּפ עגנוי סָאד טָא יו ,עכלעזא ןעוועג ןיילא ייז ןענַייז גנאל

 -ץגּפָא ןאד טניז ןענַייז ןרעסאוו לפיוו .ןבעל ןיא ןטָארטעגנַײרא סָאװ

 !לזאמ טימ ןַײז לָאז ...גנאגפוא רעַײנ א --- טָא ןוא ...ןסָאלפ
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 לָאװמיױב לכָאר
 ענעסקאוורעד ראפ ךעלעטַײמ

 רעסאוו סנּפָאר ט יי וו צ

 זעב רעטילבעצ רעד .טקידנעעג סָאװרָאנ ךיז טָאה ןגער-רעמוז רע
 סענייכשיב ןעגנעה סנּפָארט-ןגער ייווצ .ךעלדנּפָארט ןיא ןצנאגניא זיא
 ,טגנעה ןעגנעה .ןרעדנא ןפא רענייא ןקוק ןטלָאװ ייז יו ,לגַײװצ א ףא
 סיוא טעז ןוא רעכעלגנעל א זיא רע .ייז ןופ רענייא זיולב ,ךעלטנגייא
 טימ םענייניא םיוק-םיוק ךיז טגיוו רע .ןקָארשרעד סָאװטע ,קירעיורט
 לָאמא זדנוא טמוק סע ןעוו ,רימ יװ ,םעד ןיא טנָאמרעד סע .לגַײװצ ןַײז
 ,ּפָאק ןטימ קידנגַײװש ןעלקָאש ,ןרעיודאב וצ סעּפע סיוא
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 סָאװ ,למילב-זעב טנפעעצ א ךיז טימ טלופראפ ןּפָארט רעטייווצ רעד

 רעקיזָאד רעד .ךעלרעגניפ עטײרּפשעצ טימ יװ ,רעטנוא םיא טאה

 רע .עלערעּפ א יװ ,רעקידנעשטשילב א ,רעטלקוּפעגסױא ןא זיא ןּפָארט

 רעד יװ ,סָאװטע ךיוא ךיז טגיוו רע .קידװעטמָאי ,ךעליירפ סיוא טעז

 סָאד רָאנ -- ,לגַײװצ ןייא ףא עדייב ךָאד ןענַײז יז --- ןּפָארט רעטשרע

 .טַײקיזָאלגרָאז ןוא טַײקכעלטימעג טימ לופ זיא ךיז ןגיוו

 יבא :טכארט ןוא סנּפָארט ענעדיישראפ ןצנאגניא ייווצ יד ףא קוק ךיא

 ייי" רעסאוו סנּפָארט ייווצ יװ ,ןטייווצ ןפא רענייא ךעלנע, :טגָאז עמ

 עלעקשטיר סָאד ןוא ןײטש ר ע ד

 .עלעקשטיר עניילק סָאד ןוא ןייטש רעסיורג רעד .,ייז ןענַײז טָא

 .ןייטש רעד טעב -- ,סעּפע גָאז --

 .עלעקשטיר סָאד טגָאז -- ,וילפ-ילפ-ילפ ---

 .סעּפע ךָאנ ,ונ --

 ...לוב-לוב ,ילפ-וילפ ---

 ןייטש רעד טצפיז -- ,ןטכארטוצ טינ טשינרָאג ןָאק ךיא --- ךיא ןוא ---

 יןוז רעד ףא ןרעטש םענרענייטש ןטאלג ןטימ טקנאלב ןוא

 ןטראה םעד טעלג א טוט ,ןפיול וצ ץעגרע ןופ טמוק עלעקשטיר סָאד

 טלארּפעגפוא טלאה ןייטש רעד ןוא .רעטַײװ טפיול ןוא ןייטש םענופ ןיק

 -אילפ-אילפ --- :טרעה ןוא עלעקשטיר ןרעביא רעיוא ןעיורג ןקיזיר ןַײז

 !סעַײנ סעּפע רעדיוו --- ילפ

 קעצשָאק ןיא טנַײרפ א

 טָאה ,ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז םעד טכאמעגוצ טָאה עמ ןעוװ ,טנװָא ןיא

 :טגָאזעג ןאווש רעסַײװ רעד
 טנעקעג טינ רימ ןופ ןבָאה ןשטנעמ יד יװ ,ןעזעג שטָאכ טָאה ריא ---

 רעסַײװ רעד .סַײװ ןיב ךיא סָאװ ,ראפרעד זיא סָאד ?ןסַײרּפָא ןגיוא יד

 -עדניוו עסַײװ ןיא .רעטסקידװעטמָאי רעד ,רעטסרעביוז רעד זיא רילָאק

 א ףא ,רעדיילק עסַײװ ןיא ךיז ןצוּפראפ סעלאק ,רעדניק ןעמ טלקיוו ךעל

 .רידנאמָאק א טַײר דרעפ ןסַײװ
 םיא טימ זיא -- ,רעטסנעש רעד זיא רילָאק רעסַײװ רעד ,ָאי --

 .רעב רעסַײװ רעד ןעוועג םיקסאמ
 רעיורג רעד טגָאזעג טָאה -- ,שיטקארּפ טינ רעייז זיא סַײװ רעבָא --

 רילָאק א זיא סָאד .ךאז רעדנא ןא זיא ,ריא טעז ,יורג טָא -- ,דנאפלעה

 .ןגיוא יד ןיא טינ ךיז טפראוו רע ,רעדילָאס א ,רעקַיור א



 רעד -- ,עלעזייא עיורג סָאד טגָאזעג טָאה -- ,טכערעג טַיײז ריא --
 .רעיורג רעד ,ךיז טייטשראפ ,זיא רילָאק רעטסעב

 זיא סע .רעביב רעד ןפורעגסיוא טָאה -- ,רעניורב רעד ,ןיינ --
 םעד רעטניה טַייז א ןָא ןענאטשעג זיא ערבעז יד זיולב .ַײרעגירק א קעווא
 ..ןטלאהעגסיוא טינ יז טָאה ףָאסלָאקּפָאס רָאנ .ןגיוושעג טָאה ןוא םיוצ

 .טגָאזעג יז טָאה --- ,ךעלעפיירטש ןיא ןַײז ...זיא ץלא ןופ רענעש ---
 -עג ןבָאה םענייניא עלא .םיקסאמ ןעוועג טינ ריא טימ זיא רענייק רָאנ
 ,ריא ןופ טכאל

 -ייכש עטנוב ןוא עניורב ,עיורג ,עסַײװ עריא טקוקאב טָאה ערבעז יד
 .ןעוועג טינ ייז ןשיווצ זיא עטלפַײרטשעג ןייק .םינ

 ןעמונעג טָאה גייטש א ןיא ץעגרע .טנוװֶא רעד ןלאפעגוצ זיא סע
 עג א ךיוא זיא רע זא ,טסּוװעג טינ טָאה ערבעז יד .רעגיט א ןעשטיר
 .ןעיירפ קיצניװ ריא סע טלָאװ ,עליפא טסייוו יז ןעוו ,ןוא .רעטלפַײרטש

 ןרעק ,ןגַיײטש יד ןעמאר ןעמונעג ןבָאה ןטרָאג-ריט ןופ רעעזפוא יד
 -נעטש יו ,טָאה רע .רעטכעוו רעקניטלא רעד ןעמוקעג זיא סע .ןגעטש יד
 סעַײכ יד ןשטניוו קעווא זיא ןוא קעשָאק ןַײז םאצ ןפא ןעגנאהעגפוא ,קיד
 ,טכאנ עטוג א

 זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ריא .קעשָאק םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ערבעז יד
 ,לָאק א ןטרָאד ןופ טרעה יז

 ?ענַיײמ עטלפיירטשעג ,טינ ךָאנ טסּפָאלש וד ---
 ריא ףא ןבָאה ךעלעפַײרטש יד .טרעטיצעגפוא שזא טָאה ערבעז יד

 .רעסאוו ןפא ךעלעשטיינק יו ,ןליּפש ןעמונעג
 םענופ טרעהרעד רעדיוו ךיז טָאה --- ,טנַיײרפ ,ןַײד ,ךיא ןיב סָאד ---

 ,ץלא ןופ רענעש זיא טפיירטשעג ןַײז זא ,ןסיוו טסלָאז --- ,קעשָאק
 ןיא טקוקעגנַיײרא ןוא ערבעז יד טגערפעג טָאה -- ?טינ טסכאל וד --

 רע --- ,טכאלעג טינ טָאה רע ,ןיינ .ןוואק א ןגעלעג זיא ןטרָאד .קעשַאק
 .רעטלפַיירטשעג א ןעוועג ןיילא זיא

 ,ןוואק םעד ןּפאטאב ןעמונעג ןּפיל עטכַײפ עריא טימ טָאה ערבעז יד
 זיא ריא .עלערבעז ןיילק א ןופ לּפעק א ןעװעג טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ
 רעטאלג רעד .ןרָאװעג טלמערדנא זיא יז .קִיור ,טוג ןרָאװעג לָאמאטימ
 .ןפיירטש ןיא ,סעמיולאכ עלעה -- סעמיולאכ טעיײװעגנָא ריא טָאה ןוואק

 שינעעשעג א

 ,וצ ךיז טרעה ץלא .טילגעגנָא זיא םורא ץלא .גָאט-רעמוז רעסייה א

 ןעוו-טינ-ןעוו זיולב ,ליטש זיא םורא .ץיח רעד וצ ,טייהרעטרעווילגראפ

 א ךיז טגָארטרעד סע רעדָא ,ןיב א ןעמושז ןרעווש א טימ ייבראפ טילפ

 .עלעדניה א ןופ ןעשטשיּפ ךאווש
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 עסַײװ -- םיא רעטניה ןוא ,לכַײט סָאד ,עקנָאל יד ךיז טעז ףיוה ןופ
 --- דלאוו ןרעביא ןוא ,דלאוו רעד --- ךעלביטש יד רעטניה ןוא ,ךעלביטש
 -קידלָאג למיה רעד זיא ָאד .טינ ייז ןעייגרעד רעהא .ךעלדנקלָאװ עסַײוװ
 סע .טײרּפשעגסױא ץלא ףא זיא טַײקַיור ענעטלעז א .ןוז טימ לופ ,יולב
 ץעמע ביוא ,ןוא ,ןגיוא ענעפָא טימ טפָאלש טלעוו עצנאג יד זא ,ךיז טכוד
 ,םעלָאכ ןיא רָאנ סע זיא ,ךיז טגעוואב

 -ָאק; .ַײרעקָאװק עקידנעגנילק ,עקיטסאה א ךיז טגָארטרעד לָאמאטימ
 -עלא ןָא טגָאז יז --- ,ןוה יד דיירפ ראפ שזא ךיז טענילכראפ *!ַאק-ָאק-ָאק
 א עקפאד ,סנדלָאג ןייק טינ .ייא ןא טגיילעג סָאװרָאנ טָאה יז זא ,ןעמ
 יירשעג רעקידיירפ רעקיזָאד רעד .עלעייא םעראוו ,ךעלזָאר ךעלנייוועג
 ַײס -- ןרעה ךיז לָאז םוטעמוא זא ,יוזא ,טימרעדניא ץעגרע טמיווש
 ךיז ןלָאז עלא-עלא זא ,ןפיוה יד ןיא ייס ,לכַײט םאב ייײס ,עקנָאל רעד ףא
 טָאה ןוה א :שינעעשעג רעכעלרעדנּוװ רעקיזָאד רעד ןגעוו ןסיוורעד
 !ייא ןא טגיילעג

 ענַאװעל יד ןוא ןוז יד

 זא ,טגָאז ןוז יד .ךעוקיוו א ןוז רעד טימ טריפראפ טָאה ענַאװעל יד
 יז זא ,טגָאז ענָאװעל יד ןוא ,ענירג ןענַייז רעמייב יד ףא רעטעלב יד
 ןפָאלש דרע רעד ףא ןשטנעמ יד זא ,טגָאז ענַאװעל יד .ענרעבליז ןענַיײז
 .ךאוו קידנעטש טאמיק ןענַײז ןשטנעמ יד זא ,טגָאז ןוז יד ןוא ,וװָארסָאד

 טגערפ --- ?ליטש יוזא דרע רעד ףא זיא עשז סָאװראפ ,יוזא ביוא --
 .ענָאװעל יד

 ףא --- .ןוז יד ךיז טכָאק -- ?טגָאזעג ריד סע טָאה רעװ ?ליטש --
 !קידלמוט רעייז דָארג זיא דרע רעד

 ןטייוצ םעד רענייא טוּורּפעג טינ ךיז ןבָאה ייז לפיוו ,רעציקאה
 ,ןעמוקעג טינ טשינרָאג וצ יז ןענַייז ,ןדיירעביא

 טגָאזעג טָאה -- ,שרעדנא סעּפע רָאג טסעז וד ןוא ,סנייא עז ךיא --
 ,טינ ןיילא ךיא ייטשראפ ,יוזא סע זיא סָאװראפ ןוא --- ,ענַאװעל יד

 רעייז טרעהרעד טָאה סע .לטניוו א ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא ָאד רָאנ
 -עג ןבָאה קידנקוק םיא ףא זא ,קאמשעג יוזא טכאלעצ ךיז ןוא טַײרטש
 עכעלטע .רעמייב יד ןוא ןטייווק יד רעטכעלעג ןופ ךיז ןעלסיירט ןעמונ
 ןופ ןעלקַײק ךיז ןעמונעג ןוא ןלאפעגּפָארא עליפא ןענַײז ךעלסינ-במעד
 ,לגרעב ּפָארא רעטכעלעג

 :טגָאזעג לטניוו סָאד טָאה ,ךיז טכאלעגנָא טוג
 ןעוו ַײס םוא ילפ ךיא !ךימ טרעה ?ָאד ךיז ריא טרעּפמא סָאװ ןגעוו ---

 ָאד זיא'ס ןעוו ,גָאטאב .ענָאװעל יד טנַײש סע ןעוו ַײס ,ןוז יד טנַײש סע
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 ןעוו ,טכאנאב ןוא .ןעלמוט ןשטנעמ יד ןוא ןירג רעטעלב יד ןענַײז ,ןוז יד
 ךיז ןגייל ןשטנעמ יד :שרעדנא ץלא זיא ,ענָאװעל יד סיורא טמוק'ס
 -ייב יד ףא רעטעלב יד זא ,ךיז טכוד סע ןוא ,ליטש טרעוו םורא ,ןפָאלש
 ענָאװעל יד לעטשראפ ךיא ןעוו ,רעבָא ראפרעד .ענרעבליז ןענַייז רעמ
 ןוז יד טינ ןעז טינ ןיוש ןָאק סָאד .ץראווש ץלא טרעוו ,ןקלָאװ א טימ
 ןטוג א רימ טָאה --- טציא ןוא .ענַאװעל יד טינ ןוא

 ,ןגיולפעגקעווא זיא לטניוו סָאד ןוא
 ,ענָאװעל יד סיורא טמיווש ,טייגראפ ןוז יד רעדייא ךָאנ סָאװראפ טָא

 טכיול סע ןעוו ,דרע רעד ףא סיוא ץלא טעז יוװ :ןסיװ וצ קירעגַיינ זיא יז
 םענירג ןפא ןָאט קילב א ענָאװעל רעד ןַײא ךיז טיג לָאמלייט ןוא ?ןוז יד
 עטרעבליזאב ןייק ןעז טינ לָאמנייק ןָאק ןוז יד רעבָא .דלאוו ןקיגָאטאב
 .גָאט ףעקייט טרעוו ,ךיז טזַײוװאב יז רָאנ יו :רעטעלב

 עלע פאק א רךָאנ

 !ךלימ יד ףָאס ןזיב סיוא קנירט --
 ,טינ רעמ ליוו ךיא --
 ןיוש זיא עלעדיימ סָאד רָאנ ,עמאמ יד טעב -- ,עלעּפאק א ךָאנ ,ונ --

 .שיט ןופ קעווא
 .ןריצאּפש ןייג לעװ ךיא ,עמאמ ---
 רָאנ ,עמאמ יד טגָאז -- ,ןייג טסעוו ןוא ,עלעסיב סָאד סיוא קנירט --

 ,ןפיוא-םושעב טינ ליוו עלעדיימ סָאד
 רעד !ייש ךעלרעדנּוװ זיא טרָאד ןוא ,ןטרָאג ןיא סיורא טפיול יז

 ,טנַײשעצ לעה ךיז טָאה ןוז יד ןוא ,טרעהעגפוא סָאװרָאנ טָאה ןגער-רעמוז
 !טוג יוזא טקעמש ןוא זעב רעד ןזָאלעצ ךיז טָאה סע .םורא טכיול ץלא

 !?ּפאק ,ּפאק ,ּפאק :סָאד זיא סָאװ רָאנ
 ,לטעלב ףא לטעלב ןופ סנּפָארט-ןגער ּפָארא ןעניר סָאד
 םוצ טגָאז לטעלב ןייא יו ,טרעה סע זא ,ךיז טכוד עלעדיימ םעד ןוא

 !עלעּפָארט ןייא ךָאנ ,עלעּפאק ןייא ךָאנ :ןרעדנא
 טינ ךיז טגָאז רענייק ןוא ,ןרעדנא םעד רענייא ןעױּפ רעטעלכ יד

 ןעיוּפ ,רעכעה ןסקאוו סָאװ ,רעטעלב יד !עוואקישט .ןעקנירט עלא ,ּפָא
 ...רעדניק ןוא סעמאמ עמאטסימ ןענַײז סָאד .ךעלטעלב עטשרעטנוא יד

 ףורא קירוצ יז טגנירּפש טָא .סעטסוק יד םורא טפיול עלעדיימ סָאד
 .ןעמאמ רעד וצ ךַײלג --- ןוא קענאג ןפא

 !עלעּפאק סָאד ןעקנירטסיוא לעוו'כ ,ביג ,עמאמ ---
 ןוא ,טריצאּפשעגכרוד ךיז -- ,עמאמ יד טגָאז -- ,עמָאכאכ א טָא --

 .טלָאװראפ ןעקנירט
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 סניפע ג סָאד

 קידנעקנאלב א דרע רעד ףא ןענופעג טָאה שטנעמ א רענייא

 -קעווא טלָאװעג ןיוש ןוא ןטַײז עלא ןופ טכארטאב סע טָאה רע .לדנייטש
 :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא רעטַײר א ןרָאפעגיײבראפ זיא ָאד רָאנ ,ןפראוו

 ןַײמ ןבעגּפָא םיא ראפ ריד לע ךיא ןוא ,לדנייטש סָאד רימ ביג --
 ,לרעסעמ-שאט

 לדנייטש סָאד טסערּפראפ ןוא טרעפטנעעג רענעי טָאה -- ,ןיינ --

 טכארט א רע טָאה -- ,טרעװ רעמ סע זיא רעמָאט ןוא, .טסיופ ןיא
 "..ןלַייא ךיז ןעמ ףראד סָאװ -- ,ןָאטעג

 :טגיילעגרָאפ םיא טָאה רעטַײר רעד רָאנ
 טָאה רע ןוא --- ,סָאד ָאטָא לדנייטש ןַײד ראפ םענ ,סָאװ טסייוו ---

 .רעגייז-טנאה ןַייז טגנאלרעד םיא
 רעמיטנגייא רעד טלסײרטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה --- ףיינ ,ןיינ ---

 עמאטסימ; .ענעשעק ןיא סניפעג ןייז ןטלאהאב ןוא לדנייטש םענופ
 .ןָאטעג טכארט א ךיז רע טָאה -- ,"ןייטש רעלופטרעוו א סע זיא

 :ןטָארטעגּפָא טינ םיא ןופ זיא רעטנאקאבמוא רעד רָאנ
 ןַײמ ףא ןייטש ןַײד ןטַײבּפָא ןַיז םיקסאמ וטסעװ רעשפע ןוא --

 יטכארט א טוג וט ?דרעפ
 -עגּפָא ךַײלג רענעי טָאה -- ףטכארט וצ סָאװ טינ בָאה ךיא --

 !ןטַײב טינ ךיוא ךיא לעװ זיוה א ףא עליפא --- ,ןטינש
 :טגָאזעג ןוא טכאלעצ לָאק א ףא רעטַײר רעד ךיז טָאה ָאד

 ןייק עליפא טרעװ טינ זיא לדנייטש ןַײד זא ,שטָאכ וטסייוו יצ ---

 א טָאה רע ןוא --- !ןפראווסיורא םיא טסגעמ ?עװעקדָאּפ א ןופ לקעוושט

 .סעצייל יד ןָאטעג יצ
 -- ,ןפראווסיורא םיא טלָאװעג בייהנָא עמאס ןופ ךָאד בָאה ךיא --

 ןטימ שטנעמ רעד םיא ןגירשעגכָאנ לָאק ןיא לביראפ טימ טָאה

 טָאה רע ןוא -- !?קעדָאּפס א טיירדעג רימ וטסָאה סָאװ טנַײה --- ,לדנייטש

 .ןייטש םעד ןפרָאװעגקעװא
 -- ,ןפור ןעמונעג רעטעּפש עגער א טימ רע טָאה -- !רעטַײר ,ייה --

 !ייטש
 ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה רעטַײר רעד
 ןַײמ ןטַײבּפָא םיקסאמ ןיב ךיא ןעוו ,ןָאטעג וטסלָאװ סָאװ ןוא --

 ?דרעפ ןַײד ףא ןייטש
 :טכאלעצ רעדיוו ךיז טָאה רענעי רָאנ
 -עג רע טָאה -- ,רענייטש ףא ןוויימ ןייק טינ עקאט טסיב וד --

 .!ןוויימ א דָארג ןיב ןשטנעמ ףא ךיא רָאנ --- ,טגָאז
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 ןַײז טינ וַאק ךארּפש רעדנא ןײק

 :טגָאזעג טָאה בייל רעד
 א ראפ סָאװ ףא ,ןסיוו ףראדאב ,סעַײכ יד ןופ רעסייק רעד ,ךיא --

 ,גנאלק א ראפ סָאװ ,דלאוו ןיא שינעפעשאב עטסדנימ סָאד טדער ןשָאל
 טנַײה ךָאנ רימ ןעמ לָאז ?עלעגילפ-דלאוו סָאד סיורא טגנערב ,לשָאמעל
 !םעד ןגעוו ןבעג ןסיוו וצ טנווָא

 וצ --- ףלָאװ רעד ,ףלָאװ םוצ לעפאב סבייל ןטימ רעב רעד קעווא זיא
 ,עלעגילפ םוצ --- שָארפ רעד ןוא ,שָארפ םעד

 טגערפעג טָאה -- ?עלעגילפ ,סיורא וטסגנערב גנאלק א ראפ סָאװ ---
 ,שָארפ רעד

 ,עלעגילפ סָאד ןעמוז ןעמונעג ןיד טָאה -- ...זזז --
 טָאה -- ?עלעגילפ סָאד סיורא טגנערב גנאלק א ראפ סָאװ ,ונ --

 .שָארפ םעד אב ףלָאװ רעד טגערפעג
 .שָארפ רעד טרעפטנעעג טָאה --- ,אווק-אווק-אווק --
 אב רעב רעד טגערפעג טָאה -- ?עלעגילפ סָאד טדער יוזאָיוו ---

 .ףלָאװ םעד

 ןליוה ןעמונעג טָאה --- ,טדער עלעגילפ סָאד יוזאָיוו טָא ,וא-וא"וא --

 .ףלָאװ רעד

 טלעטשעגּפָא םיא טָאה לעווש רעד ףא .בייל םוצ רעב רעד קעווא זיא

 .עכיבייל יד

 ?ןבעגרעביא םיא ךיא לָאז סָאװ .ןעור טציא טוט בייל רעד --

 זא -- ,טגָאזעג רעב רעד טָאה -- ,רעביא ,לכיומ טַייז ,םיא טיג --

 א ראפ סָאװ ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא ,לעפאב ןַייז טליפעגסיוא בָאה ךיא

 רעד ןוא --- !וב-וב-וב :עלעגילפ-דלאוו סָאד סיורא טגנערב סע גנאלק

 .ןעווער ןעמונעג טָאה רעב

 ;:טגָאזעג טָאה ןוא בייל םוצ עכיבייל יד ןעמוקעג זיא

 -דלאוו סָאד זא ,ןבעגרעביא ריד ןטעבעג טָאה רעביוויוד בער --

 -ירעצ ךיז טָאה עכיבייל יד ןוא -- ...ררררר :יוזאָיו טָא טדער עלעגילפ

 ,טעשט

 -- ,בייל רעד טיירפרעד ךיז טָאה -- ,ערעַײט ןַײמ ,ןיוש וטסעז --

 לייוו .ןשָאל ןַײמ ףא ןדייר דלאוו ןיא ןשינעפעשאב עטסנעלק עמאס יד

 לע ךיא סָאװ טָא ,ןַײז טינ ןָאק ןוא ָאטינ זיא ךארּפש רעדנא םוש ןייק

 !ןגָאז ריד

 ןוא טַײז רערעדנא רעד ףא טרעקעגרעביא ךיז טָאה בייל רעד ןוא

 .ןעּפָארכ ןעמונעג
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 וע גנודעגנָא ךיז טָאה ןוז יד יוזאייװ
 טע ב ר א ףא

 .טלעוו רעד ףא ןפיולראפ ךיז ןָאק ץלא
 ןעגנידנָא וצ ןעוועג טיינעג לָאמא זיא ןוז יד ןיילא זא ,טלייצרעד עמ

 :יוזאיוו טָא סע זיא ןעמוקעגרָאפ ןוא .טעברא ףא ךיז
 ןוא ,קידנעטש יו ,ירפצנאג ןענאטשעגפוא גָאט םענעי ןיא זיא יז

 .טכאמעג ריא ךיז טָאה סָאװ ,ריט רעטסעב רעטשרע רעד ןיא טּפאלקעגנָא

 ?ןענידאב ךיד לָאז עמ ,סָאבעלאב ,וטספראד רעשפע --
 לֵאק קירעפעלש א טימ טָאה -- ?ןָאט ,רעגייטשא ,וטסנָאק סָאװ ---

 .סָאבעלאב רעד טגערפעג
 ,ןטכיול ןָאק ךיא --

 ?ךָאנ וטסנָאק סָאװ ...גונעג זיא ןגעווטניימנופ .ּפמָאל א בָאה ךיא ---

 .ןעמעראוו ןָאק ךיא ---
 סָאװ ...ןגעווטניימנופ גונעג זיא'ס ,ןוויוא ןא ןאראפ זיא רימ אב --

 ?וטסנָאק ךָאנ

 .ןעווָאכ ןָאק ךיא --
 וצ;, ;ןגָאז קידנעטש טגעלפ עמאמ ןַײמ .ןעווַאכ וצ ןעמעוו ָאד ָאטינ ---

 וטסנָאק סעקטאל ,רָאנ רעה *!טעװָאכעגסױא ךיד ךיא בָאה רָאנ סָאװ
 ?ןקאב

 ,ןוז יד טגָאזעג טָאה --- ,טינ ןָאק ךיא .ןיינ ---
 !געוו ןיײד טימ ריד ייג זיא ונ --

 זיא זיוה ןופ סָאבעלאב רעד ןוא ,געוו ריא טימ קעווא זיא ןוז יד ןוא
 ,יוזא ןוא יוזא -- טלייצרעד םיא טָאה ןוא ןכָאש ןַײז וצ קעווא

 -עילּפ א טָאה -- !?ריד אב ןעוועג זיא רעוו ,שטָאכ טסייוו וד ---

 יד ןיילא ןעוועג ךָאד זיא סָאד -- ,ןכָאש רעד טנעה יד טימ ןָאטעג עקס

 'ןוז
 יז גיוט סָאװ וצ -- ,ןָאטעג ץענעג א רענעי טָאה --- ,סָאװ זיא ונ --

 ...רימ

 לשוב רעגנוי רעד

 ראפ ןעניפעג טנעקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה לשוב רעגנוי א רענייא
 סיפ יד ןענַייז ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה ,רענייא אב .עכילעשוב ןייק ךיז
 -- רעטירד רעד אב ,גנאל וצ לבָאנש רעד --- רעטייווצ רעד אב ,ץרוק וצ
 רע טָאה לָאמניײא .קאמשעג ןַײז טיול טינ ץלא -- לקנוט וצ ןרעדעפ יד
 רעבָא יז טָאה ,ןלעפעג ןעוועג םיא זיא סָאװ ,אזא ףא ןפָארטעגנָא ָאי ןיוש
 :טגָאזעג ןוא םיא ףא ןָאטעג קוק א
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 רעטכעלעג א טימ ןוא -- ...קיכעלַײק וצ ןגיוא יד ןענַייז ריד אב ---
 .ןגיולפעגקעווא םיא ןופ

 -אב ןעמונעג ןוא לגיּפש-רעסאוו א טכוזעגּפָא לשוב רעד טָאה טלמעד
 ןענַײז סיפ ענַײז זא ,ןעזרעד טָאה רע .ןעזסיוא םענעגייא ןַײז ןטכארט
 זיא לגילפ ןקניל ןַייז ףא זא ןוא ,בָארג ץנאג --- לבָאנש רעד ,ןיד ץנאג
 .עלעבירג ןימ א סעּפע

 ךיז טָאה רע ןוא קידלגיופ טינ ץנאג טליפרעד ךיז טָאה לגיופ רעד
 ףא טצעזעגוצ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג דימ .ןגָארט ןגיוא יד ןיהּוװ ןזָאלעג
 עטלא ןא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא םיוב םענופ ץיּפש םעד ףא .םיוב ןכיוה א
 ,ןגָאװ א ןופ דָאר

 יז .עכילעשוב עקניגנוי א למיה ןופ ןזָאלעגּפָארא ךיז טָאה ָאד ןוא
 :טגָאזעג ךָאנרעד ןוא לשוב ןפא טקוקעג גנאל טָאה

 רימ טסלעפעג וד .געו קיטש שּפיה א ןיוש ךָאנ ריד ילֹפ ךיא ---
 !רעייז

 ,ןסירעגסיורא לשוב םעד אב ךיז טָאה --- !רעמ ךָאנ -- רימ וד ןוא --
 ..דָאר א זיא טָא !טסענ א ןכאמ רימָאל ---
 טגערפעג טָאה -- ?קיכעלַײק וצ זיא דָאר יד זא ,טינ ךיז טכוד ריד ---

 ,לשוב רעד
 טסענ רעד רעטנוא ןופ רָאנ ,טסגָאז וד יוװ ,יוזא סע זיא רעשפע --

 ,קיטנָאק ןַײז טינ סע טעוו
 ,קירעיורט טָאה -- ,לגילפ ןקניל ןפא עלעבירג א זיא רימ אב ןוא --

 ,לשוב רעד טגָאזעג ,ןיילא ךיז וצ יו
 ?סָאװ זיא ונ ,עלעגרעב א ?גילפ ןטכער ןפא זיא רימ אב ןוא --

 ?ןרעדנא םעד רענייא ןבָאה ביל רעקיצניװ םעד בילוצ רימ ןלעוו
 טכַײל יוזא לָאמאטימ ןרָאװעג לשוב םעד זיא רעטרעוו עקיזָאד יד ןופ

 רעד ראפ ןבעגעגסיוא םיא ךיז טָאה םיא םורא טלעוו יד זא ,טוג ןוא
 ,םיא ןבעל ןסעזעג זיא סָאװ ,עכילעשוב יד ןוא ,ןטלעוו עלא ןופ רעטסעב
 ,סעכילעשוב עלא ןופ רעטסנעש עמאס רעד ראפ

 .ןלאירעטאמ-יוב ךָאנ ןגיולפעגקעווא זיא רע ןוא..

 סּפערק א ןופ עַיסענ יד

 ןעמונעג ןוא סּפערק רעד טגָאזעג טָאה -- !קעווא טַײװ לעוו ךיא ---

 -כענ םעד וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,ןכָארקעג ןכָארקעג .קירוצ ףא ןכירק

 ,גָאט ןקיט

 -- עקלשזאס רעד ןיא ןוא ,עקלשזאס עטנאקאב יד רע טעז טָא ןוא

 .ןסּפערק עטנאקאב
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 וצ טָאטשנָא ,ןסּפערק יד רָאנ .סּפערק רעד ייז טגָאז -- !ןגרָאמטוג --
 ;לָאק ןייא ןיא ןעַײרש ,גנוסירגאב ןַײז ףא ןרעפטנע

 !טגָאזעג טאהעג ןיוש --
 ךיז טקנירט רעסאוו סָאד טשרע ,ןעקנירט סּפערק םעד ךיז טליווראפ

 :םיא וצ ןעַײרש ןסּפערק יד ןוא ,טינ
 ףעקנורטעג טאהעג ןיוש --
 סָאד רָאנ ,ןעגנילשכרוד לשיפ לציּפ א סּפערק םעד ךיז טליווראפ

 :לָאק ןייא ןיא רעדיוו ןעַײרש ןסּפערק יד ןוא !טינ ךיז טגנילש לשיפ
 !ןעגנולשרעד טאהעג ןיוש --
 :ןרערט עקיטכענ טימ ןענייוו ןעמונעג סּפערק רעד טָאה
 טנַײה םעד ןיא ןטכענ םעד ןופ ךיא לָאז יו ,ןעמ טוט סָאװ ,דלאווג ---

 !?ןעמוק
 :עצייא אזא םיא טיג ןוא שָארפ רעטלא ןא ןעגנירּפש וצ טמוק
 ,ןייטשפוא טסעוװ וד זא ,ירפרעדניא ןוא ,ןפָאלש רעסעב ךיז גייל --

 ,טנַיײה רָאנ ,ןטכענ טינ ןַײז ןיוש טעוו
 ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה רע .ןָאטעג עקאט סּפערק רעד טָאה יוזא

 ץלא ראפ רעִירפ רע טָאה ,ןענאטשעגפוא זיא רע ןעוו ,ירפרעדניא ןוא
 ;ןפורעגסיוא

 !ןגרָאמטוג --
 ,םיא ןעמ טרעפטנע -- !טגָאזעג טאהעג ןיוש ---
 --- ,ןעקנירטנָא ךיז רע ליוו
 ,םיא ןעמ טגָאז -- ,ןעקנורטעג טאהעג ןיוש --
 --י ןעגנילשרעד לשיפ לציּפ א רע ליוו
 ,ןטַײז עלא ןופ רע טרעה --- ,ןעגנולשרעד טאהעג ןיוש ---
 .שָארפ עטלא יד ןעגנירּפש וצ רעדיוו טמוק ָאד ןוא !סעּפע ךאמ ייג ,ונ
 ךיא --- ,סּפערק רעד ריא טגָאז -- ,טינ עצייא ןייק זיא עצייא ןַײד ---

 ןלאפעגנַיירא רעדיוװ ןוא ,טכאנ יד ןפָאלשעגרעביא ,טגלָאפעג ךיד בָאה
 !נָאט ןקיטכענ םעד ןיא

 םעד ןיא עקפאד ןלאפעגנַײרא טסיב וד -- ,שָארפ יד טגָאז --- ,ןיינ --
 א ףא רעדיוו טסיב וד .ןגרָאמ ןיוש זיא ןעמעלא זדנוא אב רָאנ ,ןקיטנַײה
 !ףענאטשעגּפָא גָאט

 .ןענייוו ןעמונעג סּפערק רעד טָאה --- ?ןָאט ךיא לָאז עשז סָאװ --
 טינ ךיז וטסעוװ ,עטנקירטעגסיוא טימ ךָאנ וצרעד ,ןרערט טימ --

 לגילפ א ףא ןָא רעסעב ךיז עּפעשט --- ,שָארפ יד טגָאזעג טָאה --- ,ןפלעה
 ןקידנגרָאמ םעד ןיא ןגָארטרעבירא טנַײה ךָאנ ךיד רע טעװ ,לגיופ א ןופ
 ,טַײצ יד ןגָאינָא םוראיוזא טסעוװ וד ןוא ,גָאט

 ,ןוא ,סּפערק רעד טיירפרעד ךיז טָאה -- !עציײא רעד ראפ קנאד א --
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 ךיז טעּפעשטעגוצ טקרעמאבמוא ,לטנע עדליוו א טַײײװ טינ קידנעעזרעד

 ,לגילפ ריא וצ

 סּפערק םעד ןגָארטעגקעװא ןוא ןעילפ ןזָאלעג ךיז טָאה לטנע יד

 סּפערק רעד ךיז טָאה ,ןעורּפָא טצעזעגוצ ךיז טָאה יז ןעוו ןוא .טַײװ:-טַײװ

 -"מוא םעד ןיא ךיז ןקוקמורא ןעמונעג ןוא טעּפעשטעגּפָא ריא ןופ

 ןבָאה ןסּפערק רָאנ ,טנאקאבמוא עקאט זיא טרָא סָאד .טרָא ןטנאקאב

 ךַײלג ןוא ןרָאװעג טבעלעגפוא זיא סּפערק רעזדנוא .ןענופעג ָאד ךיוא ךיז

 :ןפורעגסיוא

 ..טרעהרעד טינ םיטש ענעגייא ןַײז טָאה רע רָאנ --- !ןגרָאמטוג --

 -גאלרעד טינ סע ןעק רע טשרע -- ןעגנילשכרוד לשיפ לציּפ א טלָאװעג

 ןעיצרעד טינ ךיז ןעק רע טשרע ,ןָאט קנורט א רעסאוו טלָאװעג ...ןעג

 :םיא ןעמ טגָאז ָאד ןוא .ךיז רע טרעדנווו -- !!?סָאד זיא סָאװ -- ...םיא וצ

 לגילפ ןפא טסָאה וד !ןגרָאמרעביא םעד ןיא ןלאפעגנַיירא טסיב וד --

 !טַײצ יד טגָאיעגרעביא לטנע רעד ןופ

 יוזא סּפערק רעד ךיז טָאה ,*טגָאיעגרעביא;/ טרָאװ סָאד טרעהרעד

 -ּפָא ,טרָא ןפא ןברָאטשעג טינ ריש קערש ןופ זיא רע זא ,ןקָארשרעד

 טימ ךָאנ טָאה סָאד -- ןגָאירעביא רָאנ .ךאז רעדנא ןא זיא סָאד -- ןייטש

 .טריסאּפ טינ לָאמנייק סּפערק ןייא ןייק

 -וצ ףא ןעזיוּפ ךיג-ךיג ןעמונעג סּפערק רעד טָאה קערש סיורג ראפ

 ןַײז ןיא ,גָאט ןַײז ןיא ןלאפעגניירא םעלָאשעב זיא רע ןענאווזיב ,קיר

 טָאה ָאד ןוא ,רוּפש םענעגייא ןַײז ףא ןּפָארטעגנָא עליפא ןוא ,עקלשזאס

 רעמ ןבעגעג רעדיינ א ךיז ןוא טיירפרעד רעייז ןוא רעייז סּפערק רעד ךיז

 .סעיסענ עטַײװ ןיא ךיז ןזָאל טינ לָאמניײק

 דנאפלעה א טבעלעג טָאה לָאמ א

 םיא רעסיוא !טינ רענייק רעמ ...ןוא דנאפלעה א טבעלעג טָאה לָאמא
 זיא דנאפלעה א שטָאכ ןוא ,ןעוועג טינ טשינרָאג עלעסַײמ םעד ןיא זיא
 ,ּפאנק ץנאג ךָאנ עלעסַײמ א ראפ סָאד זיא ,סיורג רעייז

 לָאז רע -- דנאפלעה רעקיצנייא-ןייא ןָאטפוא ןעק סָאװ ,עקאט לַײװ
 ---?םיוב א ןטַײרסױרא ?רעטסקראטש רעד ןוא רעטסערג רעד ןַײז עליפא
 רעד ףא רענייא ךָאד זיא דנאפלעה רעד ,ָאטינ םיוב םוש ןייק ךָאד זיא
 ,ךיז ןעקנירטנָא ןייג ןענעק לָאז רע ןיהּוװ ,ךַײט םוש ןייק ןוא !טלעוו
 ...יָאטינ ךיוא זיא

 דנאפלעה רעסיורג רעקיזָאד רעד זיא ,ןָאט טכארט א טוג ביוא ןוא
 ךָאנ .םיא ןופ רענעלק ןַײז לָאז סע רע ,ָאטינ זיא'ס לַײװ ,סיורג טינ רָאג
 ןַײז לָאז סע רעוו ,ָאטינ זיא רענייק לַײװ ,ןיילק טינ עליפא זיא רע :רעמ
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 םיא טָאה רעוו ?דנאפלעה א לאלכיב רע זיא יצ ןוא ,םיא ןופ רעסערג

 ?ןעמעוו ןופ דיישרעטנוא ןיא ןוא ןפורעגנָא יוזא

 ףא ןעוועג זיא רע רָאנ ,דנאפלעה א טבעלעג לָאמא טָאה'ס :טָא זיא

 ןוא רעקראטש א ןעוועג רע זיא רעבירעד ןוא ,רענייא טינ טלעוו רעד

 א ראפ טגױטעג ןוא דנאפלעה ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ,רעסיורג א

 .יעלעסַײמ

 ץנעי טינ--סָאד טינ

 רע טייג .ריצאּפש א ףא טזָאלעג ךיז טָאה ץנעי טינ -- סָאד טינ
 ןפרָאװעצ ןגיל זָארג ןפא רעמייב יד רעטנוא זא ,טעז ןוא דלאוו ןרעביא
 טּפעלק ,ןקעלפ-ןענוז יד ףיונוצ טבַײלק ,ליופ טינ רע זיא .ןקעלפ-ןענוז
 .רעטַיײװ טייג ןוא ךיז ףא ןָא יז

 ;ןגָאז עקינייא
 !ןזיוואב ףארישז א ךיז טָאה זדנוא אב ,טעז --
 ;ןגָאז ערעדנא
 ,זדלאה רעגנאל א ךָאד זיא ףארישז םעד אב !ףארישז א רימ ךיוא ---

 ...ץנעי טינ ןוא סָאד טינ --- זיא רעד ןוא
 -ייב א רע טעז ,ךיז טריצאּפש ,ץנעי טינ --- סָאד טינ יוזא ךיז טייג

 וצ ייז טעּפעשט ,ןגיײװצ ייווצ ּפָא רע טכערב .ןגייוצ עליוה טימ עלעמ
 ,רעטַײװ ךיז טזָאל ןוא ןרעטש ןרעביא

 ,ךיז טרעדנוװ דלאוו רעצנאג רעד ןוא
 ;ןגָאז עקינייא
 !ןזיוואב שריה א ךיז טָאה זדנוא אב ,טעז --
 ;ןגָאז ערעדנא
 ןוא ,סיפ עקנאלש ךָאד ןענַײז שריה םעד אב !שריה א רימ ךיוא ---

 ...ץנעי טינ ןוא סָאד טינ --- זיא רעד
 "ןוא-טסוּפ םורא ךיז טּפעלש ,ץלא טריצאּפש ץנעי טינ --- סָאד טינ ןוא

 םעד ןופ סיורא שזא ןטכיול ייז סָאװ ,ךעלטעלב ענירג-לעה רע טעז .סאּפ
 טייג ןוא ,ןגיוא ענירג יו ,ךעלטעלב ייווצ וצ רע טגייל ,סנירג ןלעקנוט
 ,רעטַײװ

 .ךיז טרעדנּוװ דלאוו רעצנאג רעד ןוא
 ;ןגָאז עקינייא
 !ןזיוואב טרעּפמעל א ךיז טָאה זדנוא אב ,טעז --
 ;ןגָאז ערעדנא
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 -עג א לעפ יד ךָאד זיא טרעּפמעל םעד אב !טרעּפמעל א רימ ךיוא --
 ...ץנעי טינ ןוא סָאד טינ -- זיא רעד ןוא ,עטפיירטש

 ןוא טגיל .זָארג ןכייוו ןפא טגיילעגוצ ץנעי טינ --- סָאד טינ ךיז טָאה
 ...ייטשראפ ייג --- םיא טימ זיא סָאװ .ריר ןטסדנימ ןייק טינ ךיז טיג

 ;םיא אב ןעמ טגערפ
 ?קיטעמוא ריד זיא'ס --
 .רע טרעפטנע --- ,ןיינ --
 :םיא אב ןעמ טגערפ
 ?ךעליירפ ריד זיא'ס ---
 .רע טגָאז ,ןיינ --
 ?טרָאפ ריד זיא עשז סָאװ --
 ...ץנעי טינ ןוא סָאד טינ --
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 ןייטשַָאלב שריה
 ךאילש ןטיירב ןטימ

 רענערָאװעג טלאק רעד ןופ ןָאטעג ּפוז א טָאה שטיוװָאלַײכימ ייגרע

 זיא סָאװ ,ןאמנגנוי םוצ טגָאזעג לכיימש ןקיטעמוא ןא טימ ןוא ייט זָאלג

 :םיא ןגעקטנא ןסעזעג

 אזא ,שטיווָאקראמ ןָארא ,ןביולרעד טנָאקעג ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ---

 ךַײא טימ ךיא טלָאװ ,ביולרוא גָאט א ןיילא ךיז אב ןעמענ יו ,סוסקול

 עגנוי יד וצ טסעג ןיא -- עקוועדעוודעמ ןייק טּפאכעגּפָארא ךיז ןעמאזוצ

 ןיוש זיא'ס ...טאהעג קיטקארּפ עטשרע ןַײמ ךיא בָאה ןטרָאד ...ענַײמ ןרָאי

 ךָאנ טלמעד ןיב ךיא !רָאי קיצפופ --- לכליּפש א .ןירעד רָאי קיצפופ דלאב

 ייועוװעג גנוי רָאג-רָאג



 -כירפוא טָאה --- ,רָאסעּפָארּפ ,טלא טינ ךיוא טציא ךָאנ טַײז ריא --
 -יוא יד זא ,ןסייוו ,םיריױטקַאד ,רימ --- .ןאמרעגנוי רעד טקרעמאב קיט
 ...ךוב סָאד טינ זיא דנובנַייא רעד ...ץלא טינ ךָאנ זיא טַייקכעלרעס

 ןוא לוטש ןטעבעג-ךייוו םענופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה רָאסעפָארּפ רעד
 ןוא גנאהרָאפ םעד טקורעצ טָאה רע .רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא
 ךעלטנגוי ןוא רעקיצײלּפטײרב א ,רעכיוה א .ןסיורד ןיא טקוקעגסיורא
 ןופ טשרעהאב ןעוועג רע זיא ,ּפָאק ןסַײװ-ךלימ א טימ רָאנ ,רעכַײלג
 -עג טָאה רע .סעומש םעד טָא סייב טקעװרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליפעג
 ,..טסאג ןפא ךיז קידנקוקמוא טינ ,טדער

 ..ןרעטש ,למיה רעיולב-לקנוט א .טכאנ עקידענָאװעל ,עקיטכיל א --
 טינ סע זיא סָאװ טימ ..ןכאל ךעלדיימ .ןשטנעמ טימ לופ זיא סאג יד
 -פע זיא ?סָאװ זיא ?עטעקאנ ןעייטש רעמייב-ןענאטשאק יד ?ַײמ ביײהנָא
 יןיינ :טגָאז ןוא ראדנעלאק רעד רעבָא טמוק ...טראמ ביײהנָא רָאג רעש
 ןופ טארּפ ןיא ןוא !רעבאיַאנ רעטסקיצנאווצ-ןוא-ןייא רעד טנַייה זיא'ס
 ןכעלטקניּפ א קידנעטש ראדנעלאק רעד טלעטש ,ןגָאז ךַיײא ךיא זומ ,טַײצ
 -ָאקראמ ןָארא ,קילדנעצ ןטכא ןיא ןיירא דלאב ןיוש ןאּפש ךיא ...זָאנגאיד
 !טַיײצ קיניײװ טביַײלב סע ,שטיוו

 שקראטש יד ךרוד טזָאלעגכרוד ,לוטש ןיא טצעזעג קירוצ ךיז טָאה רע
 שירעמיורט ןבָאה ןגיוא עניורב יד ןוא ,לדרעב-סעטנאוורעס סָאד רעגניפ
 ,ןָאטעג לקניפ א

 רָאי טרעדנוה ייוצ טימ ,טרעדנוה טימ ןבעל ןלעװ סָאװ ,ידע --
 ..."זדנוא ןופ רעכעלקילג ןַייז ןלעוו --- ,טצעזעגרָאפ רע טָאה --- ,זדנוא ךָאנ
 -כעלטקניּפ רעד ראפ) ווָארטסא סווָאכעשט טגָאזעג טָאה ,ךיז טכוד ,יוזא
 "ראפ ,רענַײמ ןרָאקיז רעד --- װערָא טינ ךיא ןיב עטאטיצ רעד ןופ טַײק
 -טסא רעשיטעווָאס רעד ,ךיא ןוא .(...סָאד טשינ ןיוש זיא ,ךימ ריא טייטש
 סע לעּפמיװ סעמעוו ,סָאמסָאק ןיא סופ א טימ ןיוש טייטש סָאװ ,וװָאר
 "נא רָאג ןגעוו ןעמיורט וצ ןביולרעד ךיז ןָאק ,ענָאװעל רעד ףא ךיז טניפעג
 טרעכיזראפ ןַײז שטנעמ רעד טעװ ןכיגניא זא ,ןיימ ךיא ...ןכאז ערעד
 עלא ןליפוצסיוא טַײצ גונעג ןקעלק טעװ םיא זא ,ןבעל גנאל אזא טימ
 ...דרע רעד ףא ןטכילפ ענַײז

 :ןגָאלשעגרעביא טסיירד טינ טָאה שטיווָאקראמ ןַארא
 דרע רעד ףא ןטכילפ סנשטנעמ םעד זא ,רָאסעכָארּפ ,טלאה ךיא ---

 ,ןצענערג עטמיטשאב ןבָאה
 ןוא ןטכילפ .ןדייר וצ ךאס א זיא םעד ןגעוו .טנַײרפ ןַיײמ ,ןיינ ---

 :טנאה רעד ןיא טלאה ריא סָאװ ,סָאריּפאּפ רעד טָא טינ ןענַײז ןעמיורט
 -נגעלעג א אב ןלעוװ רימ ...קיטראפ ןוא --- קוטשדנומ ןזיב טנערבעגסיוא
 טקנעדעג ריא .ןריפָאסָאליפ וצ ביל בָאה ךיא .םעד ןגעוו ןדייר ךָאנ טַײה
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 טָאה שטיװָאלײכימ ייגרעס -- ...סעיצקעל ענַײמ ןופ ,עמאטסימ ,ךימ ךָאד
 -עג סָאד טנכיײצעגנָא רעכעלטַײד ךיז טָאה'ס ןוא ,טלכיימשעצ טיירב ךיז
 ךיז בָאה ךיא ,ָאי -- .ןקאב יד ףא ךעלעשטיינק עניד ןופ בעוועג עטכיד
 -רָאפ רימ טימ זיא ןטרָאד .עקוועדעוודעמ ןגעוו ןלייצרעד ךַײא ןבילקעג
 סָאד ...עטנאסערעטניא ןא רעייז ...עטכישעג עטנאסערעטניא ןא ןעמוקעג
 -גסיוו רעקידרעטַײװ ןַײמ ןיא לָאר עסיוועג א טליּפשעג ,קעפָאס ןָא ,טָאה
 טיבעג ןפא ןטעברא לָאז ךיא זא ,ןסיוטשעג ךימ ,טעברא רעכעלטפאש
 עטכישעג א זיא סָאד ,סעמע .ןבעל עכעלשטנעמ סָאד ןרעגנעלראפ ןופ
 ...רעקיטנַײה ןייק טשינ ךיוא ןיוש ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,ראווָא ןטַײװ ןגעוו
 --- ..ןעװעג טינ טנַײה ןייק טלָאװ ןטכענ םעד ןָא זא ,טלאה ךיא ,וועגא
 זיא סָאד ,ָאי ..?אה ,עקירעמא טקעדטנא -- :ןָאטעג לכיימש א טָאה רע
 ןעוועג טלמעד ןיב ךיא ...רָאי ןטפלעווצ טרעדנוה ןַײנ טנזיוט ןיא ןעוועג
 טרָאפ ריא ןיהּוװ ,עקוועדעוודעמ רעבלעז רעד טָא ןיא עקאט רעטקַאד
 -נירט ךָאנ טעװ ריא ...רעפרעד עקימורא יד טנידאב כָאה ךיא ...טציא
 ?ייט ןעק

 ,קינַײשט ןשירטקעלע םעד ןסָאלשעגנַײא טָאה שטיװָאלַײכימ ייגרעס
 ,ןטגיילראפ רעכיב ןוא ןריּפאּפ טימ ,ןסיורג ןפא ןענאטשעג זיא סָאװ
 ,טצעזעגרָאפ טָאה ןוא ,שיטבַיירש

 טינ ,ךעלטנגייא .טאהעג ביל עקוועדעוודעמ ןיא ןעמ טָאה ךימ ---
 -ָאטנא ןוא סרעלטיח ןבָאה ,עמאטסימ ריא טסייוו ,עקוועדעוודעמ ...עלא
 א ךיז ךָאנ ןזָאלעג ןוא סעוורוכ ןיא טלדנאווראפ סעַייכ עדליוו טוקסענ
 זיא טציא .םעליוסעב ןטלא ןבעל ראי םעניא רעווייק-רעדורב ןסיורג
 ...רעַירפ יו רעסערג ןוא רענעש ,טיובעגפוא קירוצ ןיוש עקוועדעוודעמ
 ...רעטנעצ רענַאיאר א ןטרָאד טציא זיא'ס

 -דעמ ןיא ןבָאה ,ךַײא לייצרעד ךיא רעכלעוו ןגעוו ,טַײצ רענעי ןיא ---
 ערעייז .רעלדנעהניילק ןוא סעכָאלעמלאב רעקירעד טבעלעג עקוועדעוו
 ןאפ ץערָאּפ ןשיליוּפ םענופ דרע רעד ףא ןענאטשעג ןענַייז ךעלביטש
 ןכלעוו ףא ,דרע לציּפ ןראפ עדנערא טלָאצעג םיא טָאה עמ .יקסווָאטוגאי
 טָאה םיא וצ .רעגנוה ראפ גָאט א לָאמ יירד ןברָאטשעג ןענַײז ןשטנעמ
 טריוװלָאק רעד טציא ךיז טניפעג סע רעכלעוו ףא ,דרע יד טרעהעג ךיוא
 קראטש טינ ךימ טָאה ,ךיז טייטשראפ ,יקסווָאטוגאי ."איטישז עווַאנ;
 עמאטסימ ןוא ,ךעלאג רעד טינ ,וואטסירּפ רעד טינ ,רע טינ .טאהעג ביל
 -עּוװט עשידִיי עכעלטע יד טאהעג ביל סרעדנוזאב טינ ךיוא ךימ ןבָאה
 רעד סָאװ ,ןצראה םוצ ןעוועג טינ זיא עינאּפמָאק רעקיזָאד רעד ;םירכָאס
 יז טלייה ,טַײלעמערָא יד טימ טארבינאּפ ליפוצ זיא רעטקָאד רעגנוי
 ןענַייז רעשפע ןוא .טפאשלעזעג "רערעכעה; רעד ןופ טכַײוװ ןוא טסיזמוא
 רעד וצ סעכַײש לקיטש א בָאה ךיא זא ,ןעגנאלק ןעגנאגרעד ייז וצ
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 -טאב יד ןשיווצ קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,עיצאזינאגרָא רעשיטסיװעשלַאב
 ?רעפרעד עקימורא יד ןיא סעקאר

 לקעד ןרעטנוא ןופ ןוא לזענ םענופ .ןטָאזעגפוא זיא קיניישט רעד
 ,קינַײשט םעד ןסָאלשעגסיױא טָאה ןָארא .עראּפ א ןצעז ןעמונעג טָאה
 ץלא סָאד -- ןבעגעג ּפוז א לָאמ עכעלטע ,ייט ןסָאגעגנָא ךיז ךיגפא
 ייגרעס ,ןלייצרעד וצ רָאסעּפָארּפ םעד ןרעטש טינ יידעק ,ןָאטעג רע טָאה
 :טדערעג רעטַײװ טָאה שטיװָאליײכימ

 קילעז רענייא ןעוועג זיא סעכָאלעמלאב רעקוועדעוודעמ יד ןשיווצ ---
 קילעז ,ןגױא יד רעטניה ןפורעג םיא טָאה עמ יװ ,רעדָא ,רעדניב
 -טיא ךיז טָאה ,עמאטסימ ךָאד ריא טסייוו ,ךעלטעטש יד ןיא ,2לצלע9,
 ןפורעג ןעמ טָאה רעדַײנש םעד קילעז .ןעמָאנוצ ןַײז טאהעג רעכעל
 רעטסַײמ ענעביוהעג יד ןופ טינ ןעוועג זיא רע סָאװ ,ראפרעד לצלעפ;
 -ַאֹּפ ןביז ןיא ןצּפאק; א ראפ טמעשעג ןוא סעקטיווס עשרעיוּפ טיינעג
 ףא טגָאזעג שטיװָאלַײכימ ייגרעס טָאה רעטרעו עטצעל יד -- ,"סעל
 קידנבעל ,ןרָאי ענעי ןיא ...לסיב א ךָאנ קנעדעג ךיא ,טעז ריא --- .שידִיי
 ךיא ףראד לאלכיב .שידַיי טדערעג טכעלש טינ ךיא בָאה ,ןדִיי ןשיווצ
 םעד טרעװ ,ךארּפש ןַייז ףא טנעִיצאּפ ןטימ טדער עמ זא ,ןגָאז ךַײא
 טרעוו עליוכ םעד ןוא ,ןקנארק ןטימ זיא סָאװ ,רערָאלק ךאס א רעטקָאד
 ןדיירסיוא ךיז םיא טזָאל וד זא ,ךָאנ טארפיב ...רעטכַײל סָאװטע ךיוא
 ךיא שטָאכ ,טנעקעג קינייװ ןקילעז םעד בָאה ךיא ...ץראה סָאד לסיב א
 ..יןענעק טלָאװעג ָאי עקפאד םיא כָאה

 רע ?םיא ןיא טריסערעטניא סעּפע רעטקָאד סלא ךַײא טָאה'ס --
 ?סשילרעטסיוא סעּפע ףא ןטילעג טָאה

 -אב טָאה שטיװָאליײכימ ייגרעס --- ,סשילרעטסיוא סעּפע ףא ,ָאי --
 א רָאג טאהעג ןבָאה ןדייל ענַײז --- .ןָאטעג ?כיימש א לופסגנוטַײד
 ,םִיָאלאכ רָאנ טשינ ןלייה ליוו סָאװ ,רעטקָאד א ראפ סערעטניא ןסיורג
 ןיוש זיא ןוז רעקיצנייא-ןוא-ןייא סקילעז ...טפאשלעזעג עקנארק יד רָאנ
 -ָאד ..טַײקיטעט רערענָאיצוילָאװער ראפ עסיפט ןיא ןסעזעג רָאי ַײרד
 -רעטנוא םענופ דילגטימ א טסערא ןַײז זיב ןעוועג זיא ,ןוז סקילעז ,דיוו
 ןעמ טָאה עקוועדעוודעמ ןיא .טעטימָאק-זַײרק ןשיטסיװעשלָאב ןשידרע
 טָאה לעזעג-רעדַײנש םענופ סעצָארּפ רעד למוט ארא'ס ,טלייצרעד רימ
 ןטלאהעג טָאה דיװָאד סָאװ ,עדער יד .עינרעבוג רעד ןיא ןפורעגסיורא
 לטעלב לעִיצעּפס א ןיא טקורדעגּפָא טעטימָאק רעד טָאה ,סעצָארּפ ןפא
 ,טנאק ןצנאג םעד רעגיא טיירּפשראפ ןוא

 ןעמוקעגנַײרא זיא'ס .טנפעעג ליטש ךיז טָאה טעניבאק םענופ ריט יד
 רעכיוה ,רעסיורג רעד ןיא .יורפ סרָאסעּפָארּפ םעד ,ענווָאנָאטנא ענילַאּפ
 .ןסעמערעדניא ןעוועג זיא יז יו ,רענעלק ךָאנ ןעזעגסיוא יז טָאה ריט
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 -עפָארּפ םעד ןפרָאװעגרָאפ קיטומטוג יז טָאה -- ,עשזָאיועס --
 ןָארא -- ...דימ עדאווא זיא טסאג רעד !טעפש ןיוש ךָאד זיא'ס --- ,רָאס
 ;ריא ראפ טגיינראפ ךעלפעה ךיז טָאה

 ןרעה יו ,ורּפָא רערעסעב ןייק !אנווָאנָאטנא אנילָאּפ ,קנאד א --
 .קיטיינ טינ רָאג זיא ,ןשטיװָאלַײכימ ייגרעס

 :ןבעגעגוצ טָאה שטיווָאליײכימ ייגרעס
 -עדרָאניײא ןיילא ןיוש לעוװ ךיא ,עקנילָאּפ ,טשינ ךיז קִיורמואב --

 .יירעגעלטכאנ ףא טסאג רעזדנוא ןענ

 -עגקעווא דָארג ןיב ךיא ...רעקיא עמאס םאב ?רימ ןטלאה ּוװ זיִא --
 יו ןעוועג זיא סָאד .רעפרעד עקימורא יד ןיא געט עכעלטע ףא ןרָאפ
 עקיזָאד יד ביל טינ ןבָאה ,םיריױטקָאד ,רימ .טסבראה ןיא טעּפש -- טציא
 לאלכיב עקנארק ראפ עקיטסניג ןייק טינ רעייז זיא סָאװ ,רָאי ןופ טַײצ

 רעטרעד עקירעגנוה ,עמערָא יד ןיא ...טארפיב עזָאילוקרעבוט ראפ ןוא
 טינ ךָאנ זַײװאב ןוא םייהא לָאמא ךיא םוק ...טעברא ךאס א ןעוועג זיא
 -עברא-בוטש ןַײמ רימ טלייצרעד ,לטנאמ םעד ךיז ןופ ןעמענוצּפָארא
 -יײנש םעד קילעז ,דיװָאד זא ,יורפ עקידוועדייראב ערעטלע ןא ,ןרעט
 ןיילא טָאה יז !םייהא טרעקעגמוא םעצולּפ ןטכענ ךיז טָאה ,ןוז סרעד
 ןגעלעג זיא דיוװָאד .לאזקָאװ ןופ ןרָאפעג םיא טימ זיא קילעז יוװ ,ןעזעג

 דרע רעד ןיא ןעמ טגייל ןרענעש א ...רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא ...ןגָאװ ןיא
 זא ...רעגיה ןייק טינ זיא דיוװָאד :ןיוש טסייוו לטעטש עצנאג סָאד ...ןַײרא
 לַײװ ,ראפרעד רָאנ סָאד זיא ,ןימרעט ןראפ עמרוט ןופ סיורא ןזָאל "יז,
 ןטנאטסערא יד סָאװ ,למוט םעד ןוא טָאּפָאלק םעד ןבָאה טשינ ןליוו "*ייז;
 טלייצרעד .,וועגא ...עסיפט ןיא טבראטש ערעייז ןופ רעצעמע סייב ,ןכאמ
 לעוװ ךיא ןעוו ,טגערפעג ,לָאמ רָאּפ א ןעוועג ָאד ןיוש זיא קילעז ,יז
 ןיא ןליפעג ענַײמ ,שטיווָאקראמ ןָארא ,רָאפ ךיז טלעטש ריא ...ןעמוק
 ?ןטונימ ענעי

 ןופ לאפ ןיא זיולב ןרעכייראפ טגעלפ רעכלעוו ,רָאסעּפָארּפ רעד
 ..טסאג םאב סָאריּפאּפ א ןעמונעג טָאה ,גנוגערפוא רעקראטש

 יצ ,ןקילעז וצ ךַײלג ןייג ךיא לָאז יצ ,טכארטראפ ךיז בָאה ךיא ---
 ,םעד ךָאנ טצעזעגרָאפ רע טָאה --- ...לָאטיּפש ןיא ןּפאכנַײרא ךיז רעירפ
 טַײהנגעלראפ רעד ןופ -- .סָאריּפאּפ ןטימ ןגיוצראפ ךיז טָאה רע יװ
 טינ ,רערעכיזמוא ,רעליטש א .ריט ןיא פאלק א טריפעגסיורא ךימ טָאה
 טּפאלקעג טָאה יוזא ...יוזא טינ רענייק טּפאלק טציא .ּפאלק רעטסיירד
 ןיא ןוא ךיז ןיא ןביולג םעד ןריולראפ טָאה סָאװ ,טַײקמערַא יד זיולב
 ,ןגיובעגנייא !קילעז טייטש סע :ריט יד ןפע ךיא .טלעוו רעקימורא רעד
 רעד .רענייב ןוא טוה ,טנעה עקידנרעטיצ יד ןיא טעקשאק םעד טימ
 ןטייוצ םוצ רעוא ןייא ןופ ,קראק ןבעל זיולב ...טעקאנ זיא ןבראש
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 יד טימ ףיונוצ ךיז טסיג סָאװ ,רָאה ערעטיש עמסאּפ עיורג א טייג
 -טגסיוא ,ענעלאפעגנייא ףיט יד .יורג-ךעלבלעג זיא םענָאּפ סָאד .סעייּפ
 סָאד ןוא ןּפיל יד .לרעַײפ קידרעביפ א טימ ןענערב ןגיוא עטעוועקאילב
 ,טנָאק ריא ביוא ,רעטקָאד ינאּפ , ...ךיז ןעלסיירט לדרעב ערעטיש עיורג
 ןוא לצנער ןַײמ ךיא ּפאכ ..."קנארק קראטש זיא ןוז ןַיײמ ,רימ וצ טמוק
 קילעז טָאה ריט רעד ןבעל ןיוש .עדייב ןגַײװש רימ .םיא טימ ךַײלג ייג
 טזָאלעג םיא ךיז טָאה טכאנאב, :טכארבעגסיורא רעטרעוו רָאּפ א זיולב
 .."דרע יד ןַײז גנירג ריא לָאז ,ןעמאמ ןַײז אב יװ ,זדלאה ןופ טולב

 -לַעוו ,סָאריּפאּפ םעד ליומ םוצ רעדיוו טמענ שטיװָאלַײכימ ייגרעס
 א ןַא רע טדניצ רעגניפ עקידנרעטיצ טימ .ןשָאלראפ ןיוש זיא רעכ
 :עלעבעווש

 טוט ,עליוכ א וצ טמוק ריא זא ,שטיווָאקראמ ןָארא ,רימ טגָאז --
 ...ךאז ענעריובעגנַײא ןא סָאד זיא רימ אב !?טבעל רע יוזאיו ,קוק א ריא
 יױרג טַײצ ןופ ,רעליוה א --- ןטימניא .רעמיצ ןיילק א :רָאפ ךַײא טלעטש
 טימ טקעדעגרעביא ,ןישאמ-"רעגניז, א -- שיט ןפא ,שיט רענערָאװעג
 א רעביא יוזא ןעמ טקעד ןדִיי עקיבױלג אב .עטאמש רעצראווש א סעּפע
 -יינש יד ןכלעוו ףא ,לקירטש סָאד ...גנאל ןיוש טעברא ןייק ָאטינ .סעמ
 ןצנאגניא זיא ,ןעגנערב ןדנוק יד סָאװ ,עריוכס יד ףוא ןעגנעה סרעד
 -עצ ,ענעפָא בלאה טימ ,דָאמָאק רעטלא ןא --- טנאוו ןייא אב ...קידייל
 ןכלעוו ףא ,ןאשטּפָאט א --- טנאוו רעטייווצ רעד אב ...ןדָאלפוש עטמירק
 ,דרָאב רעצראווש רעטכידעג א טימ ,שטנעמ רענעסקאווראפ א טגיל סע
 ןפא .רָאי קיצנאווצ ןוא ןביז-סקעז םיוק ןַײז לָאז םיא זא ,ןגָאז וצ רעווש
 -אלפ ןקאב יד .ןגיוא עצראווש עסיורג ןענערב םענָאּפ םענעלאפעגנייא
 יו ,ענַײמ טקירד רע .טנאה ענעקורט עסייה א רימ טגנאלרעד רע .ןעמ
 ,שידניק טלכיימש --- ןוא ,טנַײרפ רעטלא ןא רענַײמ ןעוועג טלָאװ רע
 רע ,ןיילא ןבַײלב רימ ןוא -- רעטָאפ םוצ קנּוװ א טוט רע .קירעיורט
 ;רימ וצ טגָאז רע .טינ םיא זָאל ךיא ...ןצעז ךיז טווורּפ

 יו רָאנ טינ ןפורעגסיורא ,ךעלטנגייא ,ךַײא בָאה ךיא ...רעטקָאד --
 ךיא סָאװ ,ךימ טיירפ סע ..ץלא ןעמ טסייוו עסיפט ןיא .רעטקַאד א
 -- ..רימידאלוו רעוואכ ,ךימ טייטשראפ ריא זא ,ןיימ ךיא .ךַײא עז
 יו ,ליפ ךיא .ןעמָאנ רעשיייטראּפ ןַײמ ןעוועג טלמעד זיא "רימידאלוו
 :רעטַײװ רעה ןוא ,עלעטסערפ א ךרוד טייג בַײל ןיײמ רעביא

 -גנירדכרוד רימ רע טקוק --- ,ןווָאלָאקָאס ַײלַאקינ ןופ ךַײא סורג א --
 "ויליא ןָא ,ןשטנעמ ענעסקאוורעד ןענַײז רימ --- .ןגיוא יד ןיא ןַײרא ךעל
 סעיזויליא עטסוּפ ןופ רעבָא ...עסיורג רָאג ןוא ,רימ ןבָאה ןעמיווט .סעיז
 עליפא ךימ טרָאּפשראפ ריא ...רעטקָאד ,בראטש ךיא ...טַײװ רימ ןענַײז
 רעד ןיוש סָאד זיא ,םייהא ּפָא *ןטרָאד, ןופ טקיש עמ זא .ןטכארטאב וצ
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 טנעק רעשפע ,טקישעג ךַײא ךָאנ בָאה ךיא רָאנ ...ןעמיס רעטסקיטכיר
 רע --- ..געט עכעלטע ףא ךָאנ שטָאכ רימ ןופ טיוט םעד ןקורּפָא ריא
 ..טֶא געט ייווצ ךָאנ שטָאכ ףראד ךיא -- .ןָאטעג לכיימש א ליטש טָאה
 ,עליימ ?ןטכארטאב יוװ ,שרעדנא טינ ךימ טליוו ריא ,עז ךיא !ןבעל סָאד יו
 ...טכארטאב

 ךיא .טּפאלקעגסיוא ןוא טרעהעגסיוא טסנרע ןוא גנאל םיא בָאה ךיא
 ..דנאטשוצ םענעגיא םעד טוג רעייז טסייו דיװָאד זא ,ןעזעג בָאה
 -ראפ ענימ רענעדירפוצ א טימ םיא ךיא בָאה ,רעטקָאד רעדעי יװ ,ךָאד
 קילדנעצ ייווצ רָאנ -- געט ייווצ רָאנ טינ ןבעל טעװ רע זא ,טרעכיז
 ןעוו ,רימידאלוו רעוואכ רערעַײט, :טכאלעצ ליטש ךיז טָאה רע ...רָאי
 סָאװ ,ןשטנעמ יװ ,ןדייר רימָאל ...רָאנ .!ךַײא ןיא ןדנעוו ךיז לָאז סָאד
 ,שטנעמ א :רימ ןופ רעסעב ךָאד סע טסייוו ריא ..,טַײצ קיניײװ רעייז ןבָאה
 עקיבלעז יד טימ רע טקנעד ,ןַײזטסּוװאב םעד טינ טרילראפ רע זיב
 רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ךָאנ טארפיב ,עקידעבעל עלא יװ ,סעירָאגעטאק
 ךיא ...טפנוקוצ רעזדנוא טימ רימ ןבעל טונימ רעטצעל רעד זיב ...טינש
 ,ןָאטעג ךאל א ליטש טָאה רע "...געט ייווצ טימ טפנוקוצ ןַײמ ץענערגאב
 ןקידנעראפ ףראד ךיא ...םומינימ-םארגָארּפ ןַײמ טציא זיא סָאד; :דיװָאד
 לעװ ךיא .עינאזאקס עיעינדעילסָאּפ ָאנדַא ָאשטשעי ...טעברא ןא ענייא
 רימ וצ ןעמוק טנעק ריא ...ןביײרשראפ טעװ ריא ןוא ,סָאװ ןגָאז ךַײא
 "?טעברא רעד ךָאנ

 -ָאקָאס ילָאקינ םענעי טָא טימ ןעמאזוצ דיװָאד זא ,סיורא ךיז טזַײװ
 רעד טָא רעװ ,שטיווָאקראמ ןָארא ,ןסיוו ךָאד טפראד ריא ,ָאי ...ןווָאל
 שטנעמ א ,דָאװאז-רעדעל םעד ןיא רעטעברא ןא ...ןעוועג זיא ווָאלָאקָאס
 סָאד טָאה עקאט רע .רעוט רערענָאיצוילָאװער א ,רעקיסַײרד יד ןיא
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .גנוגעואב רעד ןיא ןגיוצעגניירא ןדיוװָאד
 טזַײװ .טסערא ןַײז זיב ןשטנעמ םעד טָא טימ םישָאדאכ עכעלטע ןטעברא
 ,רעמאק ןייא ןיא קידנציז ,ןבָאה ןוָאלָאקָאס טימ דיװָאד זא ,סיורא ךיז
 ןא ןופ ןאלּפ א טעבראעגסיוא ,"גנוַײרפאב ,, סדיװָאד ראפ געט עכעלטע
 -נידאב עַײנ יד ןיא ףרָאד ןיא טעברא יד ןריפ ףראד עמ יוזאיוו ,לקיטרא
 יד ךָאנ ןפאשעג ךיז טָאה סָאװ ,גייטשפוא ןרענַאיצילָאװער ןופ ןעגנוג
 -ראפ א ןצנאגניא דיוװָאד טציא טָאה לקיטרא םעד ...ןשינעעשעג רענעל
 -עגוצ םיא בָאה ךיא ..!ןבַײרשנָא רָאנ םיא ףראד עמ ...ּפָאק ןיא --- ןקיט
 -יּפש ןיא ןַײז טפראדעג ךיא בָאה טכאנאב) ירפצנאג ןגרָאמ ןעמוק טגָאז
 ריט רעד אב ןסיורד ןיא .סיורא ץראה ןכָארבעצ א טימ ןיב'כ ןוא ,(לָאט
 ,טכעלש טינ ךיז טליפ רע; :טקיוראב םיא בָאה ךיא .קילעז ןענאטשעג זיא
 ..."רעסעב ןרעוו םיא טעוו'ס
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 -גיא ..!שטיווָאקראמ ןָארא ,ןבירשעגנָא טינ לקיטרא םעד ןבָאה רימ
 טימ יװ ...לָאטיּפש ןופ ןפורעגסיורא קילעז ךימ טָאה טכאנ רעד ןטימ
 -עג םיא בָאה ךיא ...ןדיװָאד וצ ןפָאלעג ךיא ןיב סיפ עטקאהעגרעטנוא
 זיא רע ..ןטונימ עטצעל יד אב ,"סעמיטלוא סעטונימ,, יד אב ןפַארט
 וצ רע טָאה גנוצירּפשנַיײא-רָאפמאק א ךָאנ .ןַײזטסּוװאב םאב ןעוועג ךָאנ
 !דָאש א !דָאש א? :ןָאטעג גָאז א טעמוא ןכעלפיירגאבמוא ןא טימ רימ
 ןיוש טָאה טציא זא ,ןענאטשראפ בָאה'כ ןוא *!?קעווא ךיא ייג סָאװ טימ
 סעּפע טימ ןטסיירט רָאנ םיא ףראד עמ .םיא ןראנ וצ טינ ןיז םוש ןייק
 -עג ךיא בָאה .ןבעל ןשיזיפ ןטעשַאּפ םענופ רעקראטש זיא סָאװ ,סניוזא
 !רערעַײט רעדורב !דיװָאד רעוואכ, ;םיא וצ טגָאזעג ןוא טנאה ןַײז ןעמונ
 רָאנ ,גנעל רעד טיול טשינ ןשטנעמ םענופ ןבעל סָאד ןטסעמ ףראד עמ
 ןוא קינייװ ןָאטעגפוא טסָאה -- ?אטלומ ןָאנ םוטלומ, ...ףיט רעד טיול
 -עגסיוא ךעלרע טַײהשטנעמ רעד ראפ טכילפ ןַײד טסָאה וד ...ךאס א
 טשינ רעבָא ,ןָאטעג; :ןבעגעג לכיימש א קירעיורט טָאה רע *!טליפ
 !רעטרעװ עטצעל ענַײז ןעוועג ןענַייז סָאד ...*!ןָאטרעד

 ,טרעהרעד ךיז טָאה'ס .ןבילבעג ליטש זיא שטיװָאליײכימ ייגרעס...
 ,טליפרעד ךיז ןבָאה עדייב .סעדנוקעס יד טלייצ שיט ןפא רעגייז רעד יו
 רעד ךיז טָאה םעדכָאנ .רעווייק סדיוװָאד אב ןענאטשעג ןטלָאװ ייז יו
 :ןָאטעג ּפאכ א רָאסעּפָארּפ רעטלא

 לסיב א ךָאנ לעװ ךיא ...שטיווָאקראמ ןָארא ,ןעורּפָא ןייג וצ טַײצ --
 ,.,טנרָאפ ןופ ךָאנ טלאה ךיא ןוא ,ךוב ןַיימ טרעדָאפ גאלראפ רעד .ןטעברא
 שטנעמ א ףראד ןוא ןָאק לפיווק ןַײמ ןופ לייט רעטייווצ רעד זיא סָאד
 ,קידנעייטש ריט ןיא ןיוש ,ןוא -- .רעגעלעג א ןכאמ ןרימ ,טמוק ..."ןבעל
 ּפָא טיג ,עקוועדעוװדעמ ןיא ןעמוק טעװ ריא זא -- :ןבעגעגוצ רע טָאה
 ןפא ןבילבעג ץנאג זיא רעשפע .ןרָאי עגנוי עשיטנאמַאר ענַײמ סורג א
 טלעטשעג םיא טָאה רענַײז עטאט רעד סָאװ ,עווייצאמ סדיװָאד םעליוסעב
 ריא טעװ רעשפע ןוא ...ןבילקעגנעמאזוצ ןבָאה רימ סָאװ ,טלעג ןראפ
 ןופ ךיז טָאה ,ךיא סייוו ,ַײלָאקינ .סוָאלָאקַאס יד ןופ ןצעמע ןעניפעג
 ...טרעקעגמוא טינ עסיפט
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 טָאה רעמיצ ןיא .טכיל יד ןשָאלראפ ןוא ןַאטעגסיוא ךיז טָאה ןָארא

 ךיז ןבָאה ןַײש רעכייו רעד ןיא .טכאנ עקידענָאװעל א טקוקעגנַיירא

 עקיד יד ןופ סגקור יד ,סעפאש:-רעכיב יד ןופ ןרוטנָאק יד טלָאמעגסיוא

 ןוא סעקנָאל ,רעדלעוו יד ןרָאװעג ןענַײז קידעסַײמ סעּפע ןוא .רעדנעב

 ןשיוצ טנעװ יד ףא ןעגנאהעג ןענַיײז סָאװ ,רעדליב יד ףא סעקלשזאס
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 -ראפ ,רעטראצ ןרָאװעג ןענַיײז ןבראפ יד .רעטייווצ רעד ןוא עפאש ןייא
 ,עכעלסעגראפמוא ענעי ןפורעגסיורא ייז ןבָאה ןענָארא אב .רעטלּפענ
 ךיז טנגעגאב שטנעמ רעד ןעוו ,טַײהדניק רעד ןופ ןבראפ עשירפ קיביײא
 טנַאמרעד םיא ךיז טָאה'ס ...ךַײט ןוא דלאוו ,דלעפ טימ לָאמ ןטשרע םוצ
 ץראה סָאד ןוא ,ןעגנאגראפ זיא טַײהדניק ןַײז ןכלעוו ןיא ,לטעטש סָאד
 ,טרעטאלפעג טָאה

 טמוק רע ןעוו ,קידנעטש יװ ,ןרעװ ןפָאלשנא טנַאקעג טינ טָאה רע
 -ץפַארּפ ןטבילאב ןַײז אב ןקיטכענ טבַײלב ןוא רעטנעצ ןכעלטנגעג ןיא
 ךאס א םיא ןיא ןקעוורעד ןשטיװָאליײכימ ייגרעס טימ ןסעומש יד .רָאס
 .ןעקנאדעג עַײנ

 .ןבעל ןַײז ןיא ןָאטעגפוא קיניײװ רעייז לַײװרעד ךָאנ טָאה ,ןָארא ,רע
 א סלא ןעניד ןענָאק לָאז סָאװ ,ךאז ןייק עיפארגָאיב ןַייז ןיא ךָאנ ָאטינ
 ןביז .רע טגָאמראפ עיפארגָאיב עכעלנייוועג א ,ערעדנא ראפ ליּפשַײב
 -עב טיירפאב טָאה יימרא עשיטעווָאס יד ןעוו ,ןעוועג טלא רע זיא רָאי
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,עכמיס עסיורג יד ,טנַיײה יו ,טקנעדעג רע .עיבאראס
 טָאה סע .רעיימראטיור עטשרע יד ןעזרעד טָאה'מ ןעוו ,בוטש ןיא ייז אב
 טיירפעג ךיז טָאה סע .רעטסוש רעמערָא ןא --- עטאט רעד טיירפעג ךיז
 טמענ ּוװ :ךראמ רעד ןראד ךָאװ עצנאג יד טגעלפ'ס ןעמעוו אב ,עמאמ יד
 רעד .עמָאכלימ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ .?סעבאש ףא ןעמ
 זיא ןוא יימרא רעד ןיא קעווא זיא -- שטנעמ רעגנוי א ךָאנ -- עטאט
 ןיא טרַיוקאווע ךיז ןבָאה ןענָארא טימ עמאמ יד .טנָארפ ןפא ןעמוקעגמוא
 -נאגעג זיא רע ,דלעפ ןיא טעבראעג טָאה עמאמ יד .טנגעג רעקסטוקריא
 לטעטש סָאד זיא ,םייהא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז ןעוו .לוש ןיא ןעג
 ןיא ןצעזאב ךיז ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא ,ןעוועג וװערָאכ ןצנאגניא
 סלא לעטרא-רעדַײנש א ןיא טעבראעג עמאמ יד טָאה ָאד .ץיווָאנרעשט
 רעדיוו ךיז טָאה רע .ַײרעדַײנש טנרעלעג ךיז סנייראפ ןוא ןרעמארפוא
 יעמ םענעדלָאג א טימ טקידנעעג ,טוג טנרעלעג ןוא .לוש ןיא טנרעלעג
 םעצולּפ זיא'ס זא .טוטיטסניא ןשיניצידעמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,לאד
 טרעטנעענרעד םיא שטיװָאליײכימ ייגרעס טָאה ,עמאמ יד ןברָאטשעג
 טעבראעג רע טָאה טוטיטסניא םעד ךָאנ ...ןוז םענעגייא ןא יו ,ךיז וצ
 סָאד --- ...טװעּפארעט ןטוג א ןופ םעש א טאהעג ,ףרָאד ןטנעָאנ א ןיא
 .עיפארגָאיב עצנאג ןַיײז ,ךעלטנגייא ,זיא

 "וועדעוודעמ ןיא רעטקָאד-טּפיוה סלא טמיטשאב םיא ןעמ טָאה טציא
 -רָא יד טימ ןענעקאב ךיז ,סע רע טרָאפ ןיהא .לָאטיּפש םענָאיאר רעק
 .ןעגנוגנידאב עקיט

 ןעזעג רע טָאה םעלָאכ ןיא .גָאטראפ טשרע ןָארא זיא ןפָאלשעגנַײא...
 ןַײמ ןגעוו עטכישעג יד; :םיא וצ טענַײטעג טָאה דיװָאד .ןרעדניב דיוװָאד

7 



 ;ךָאד טעז ריא !ןיינ ?טיוט ןַײמ ןגעוו עטכישעג יד רעבָא ,סעמע זיא ןבעל

 בעל ךיא

 יד טנַײשעגנַיײרא טָאה רעטצנעפ ןיא ןעוו ,ךיז רע טָאה טּפאכעגפוא
 ןסעגעגּפָא ןעוועג טינ בוטש ןיא ןיוש זיא שטיװָאלַײכימ ייגרעס .ןוז
 .לאזקָאװ םוצ קעווא ןָארא זיא ,ןענווָאנָאטנא ענילָאּפ טימ קיטשירפ

 גנאל ןוא רעטצנעפ-ןָאגאוו ןבעל טעטסָאמעגנַײא ךיז רע טָאה גוצ ןיא
 .רעדלעפ ןוא רעדלעוו עקידנפיולטנא יד ףא טקוקעג

 ןעקנאדראפ וצ ןיא סָאד .טפָא ךיז טַײב עניווָאקוב ןיא רעטעוו רעד
 לָאמא ,עמעראוו לָאמא ןזָאלב ןדלאפ עפיט ערעייז ןיא .גרעב-ןטאּפראק יד
 זיא םעצולּפ ןוא ,ליטש ןוא קינוז ןעוועג זיא טשרע טָא .ןטניוו עטלאק
 ןכרוד .טניוו רעקראטש א ןגױלפעגנָא זיא ץעגרע ןופ .ןדנווושראפ ןוז יד
 ןגייב געוו םעד סיוגנעל ךעלמייב עגנוי יד יװ ,ןעזעג ןָארא טָאה רעטצנעפ
 ןרָאװעג טקעדאב למיה רעד זיא ןטונימ עטלייצעג ןיא .דרע רעד וצ ךיז
 רעטפידעג א ןטיש ןעמונעג טָאה'ס ןוא ,סעראמכ עיורג ,ערעווש טימ
 .יינש

 .גנומיטש יד טרעטאּפעג ןענָארא טָאה עכורעוואז עטכירעגמוא יד
 ףראד גוצ םענופ ?עקוועדעוװדעמ וצ ןבַײלקרעד ךיז רע טעוװ יוזאיוו
 םענַאיאר םוצ זיא ןענאדנופ --- "רעטעמָאליק ןט-26, ןפא סיורא רע
 -כרוד ךיז ןגינעגראפ א זיא רעטעוװ ןטוג א ןיא .טַײװ טינ ןיוש רעטנעצ
 ,לײטּפָא-טנוזעג ןכעלטנגעג ןיא טגָאזעג םיא ןעמ טָאה יוזא .סופוצ ןייגוצ
 םיא טָאה -- לדיימ דנָאלב גנוי א -- ראטערקעס רעשינכעט רעד ,סעמע
 -סיורא ןטעב ןוא עקוועדעוודעמ ןָאפעלעט םוצ ןפורסיורא טגיײלעגרַאפ
 ;טגָאזעגּפָא ןופרעד ךיז טָאה רע רָאנ .ןאב םוצ רופ א יצ ,ןישאמ א ןקיש
 רוטאנ רעד זא ,ןסיוו טנַאקעג טָאה רעוו ?ןשטנעמ ןַײז ךעירטאמ סָאװ וצ
 ?םיא טימ ךיז ןָאט ליּפש א ןטסולגראפ ךיז טעוו

 יו ,ןעמ טעז רעטצנעפ ןכרוד .רעקראטש ץלא טרעוװ עכורעוואז יד
 םעד רעביא םיוק טּפאכ ,טעּפָאס וויטָאמָאקָאל רעד ...טיירד סע דליוו
 טעװ גוצ רעד זא ,ןטָאשראפ יוזא געוו רעד זיא עשז ןיוש טינ .םעטָא
 סָאד טרעהרעד ןָארא ...ןזָאמרָאט יד ןצכערק סע ?ןלעטשּפָא ןזומ ךיז
 ;רָאטקודנָאק םענופ לָאק

 -עמָאליק ןט-26, םעד טפראדעג ,ךיז טכוד ,טָאה ריא !רעוואכ ---
 ...ּפָארא ךיג טייג ?"רעט

 .גוצ ןופ ּפָארא טגנירּפש ןוא לצנער עגנירג סָאד םענ א טוט ןָארא
 ןקידעבעל ןייק טינ טעז עמ .עכורעוואז רעד ןיא טדניוושראפ ןאב רעד
 ןעמ טעז ךיז ןופ טָארט א ףא זא ,טכידעג יוזא טלאפ יינש רעד .שעפענ
 ּפעטס ןיא :ךעלמייהמוא םיא טרעוו'ס .ןייטש טבַײלב ןַארא .טשינרָאג
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 ןטשרע םוצ טינ ַאד זיא סָאװ ,שטנעמ א עליפא ןעשזדנָאלבראפ טציא ןָאק
 .ןטראוורעביא זומ עמ ...לָאמ

 ,םיא ראפ סיוא םעצולּפ טסקאוו ,רענעריולראפ א יוזא טייטש רע יו
 ץרוק א ןיא שטנעמ רעטקאּפעג רעקירעדינ א ,דרע רעד רעטנוא ןופ יו
 ,לצלעּפ

 טיג -- .שטנעמ רעד טגערפ --- ?רינשוק רעטקָאד ריא טַייז סָאד --
 -עמ אזא ..ןענופעג םיוק ךַײא בָאה ךיא ...טמוק ןוא ?צנער רעַײא רימ
 .טיירד סע יוװ ,רָאנ טעז ...רעטעוו רענעגוש

 ךיא זא ,טסּוװעג ריא טָאה ןענאוונופ ,, :רעטיירפרעד א טגערפ ןָארא
 ,ןשטנעמ םעד אב טנעה יד ןיא ןיוש זיא לצנער סָאד רָאנ *?ןעמוק ףראד
 טעזרעד ןוא ,ךָאנ םיא טייג ןָארא .טירט עטיירב טימ טנאּפש רעכלעוו
 ,ןישאמ א ןסלער יד ןופ טַײז א ןיא

 ראפ טינ עריומ ןייק טָאה ?סיליוו, ןַײמ ,רעטקָאד ,ךיז טצעז --
 לריט סָאד טנפע רעפָאש רעד -- ...ןכירקכרוד םוטעמוא טעוװ רע .ןעיינש
 ףורא םיא טפראוו -- .ץלעּפ םענעפָאש ןסיורג א סיורא טּפעלש ןוא
 טפלעה רע -- ...ןטניוו םוש ענייק ןַײז ךעלקערש טינ ךַײא ןלעוװ ,ךיז ףא
 סרעפָאש םעד ןָארא טעזרעד טציא טשרע .ץלעּפ ןיא ןכירקנַײרא ןענַארא
 ,ןגיוא עיורג עכעליירפ ,ןקאב עלופ ,סגנוי א רָאג ךָאנ ;םענַאּפ

 :ןָארא טגָאז ,ןישאמ ןיא קידנציז ןיוש
 !טעוועטארעג טעשָאּפ ךימ טָאה ריא --
 לכיימש א טימ טרעפטנע -- ,טפערט סע ,רעטקַאד ,טפערט'ס --

 -קָאד א ךיוא טעוװעטאר עמ זא ,טכעלש טינ זיא לָאמא -- .רעּפָאש רעד
 ...רעט

 ךיא ?ןעמוק ףראד ךיא זא ,טסּוװעג רעבָא ריא טָאה ןענאוונופ ---

 !טגָאזעגנָא טינ םענייק ךָאד בָאה

 -עג ןכעלטנגעג ןופ ראטערקעס רעד .רעטקָאד ,טגָאזעגנָא טָאה'מ --
 -אב ןטעבעג ןוא ,טרָאפ ריא זא ,רעהא ןעגנולקעגנָא טָאה לײטּפָא-טנוז
 ..ןענעגעג

 -עג ןָארא ןצראה ןצנאג ןופ טָאה -- !לדיימ רעַײט א'ס ,טסעז --
 ןוויימ א ןיב ךיא .ןגיוא עריא טיול ןעזעג ךַײלג סָאד בָאה ךיא --- .טגָאז
 ...ןגיוא ףא

 א זא ,טגָאזעג טָאה יז יבא ?רעטקָאד-ןגיוא ןא ןעד טַײז ריא --
 ,טװעּפארעט

 :טכאל ןָארא
 .ּפָא טשינ ןראנ ,עריא יו ,ןגיוא עכלעזא .ןביילג ריא ןעמ ףראד ---

 ,ןעקנאדאב שטָאכ יז ףראד ךיא ?יז טסייה יוו
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 ,טוג יז ןעק ךיא .טשינ יז ףראד קנאד ןייק ןוא .עינאט טסייה יז --
 ,..ךיז יו ,טאמיק

 ?ערעַײא עלאק א ,יז זיא סָאװ --
 טינ ןפיוא-םושעב יז ןָאק עלאק ןַײמ .ענַיײמ טינ רעבָא ,עלאק א --

 ,ןַײז

 ?סָאװראפ --
 -- .טלביימשעצ ךיז טָאה רע ןוא -- .ענַײמ יז זיא רעטסעווש א --

 ריא ...עדָארָאּפ סווָאלָאקָאס ןופ ...סעמע זיא סָאד ,יז זיא לדיימ ליוװ א
 -דעמ ןיא רָאנ ...טינ םענייק ָאד טנעק ריא ,ןעוועג טינ לָאמניײק ָאד טַייז
 רָאי א טימ זיא סָאװ ,ןרעזדנוא ןדייז םעד טוג עלא ןעקנעדעג עקוועדעוו
 ...ריביס ןיא ןעמוקעגמוא קירוצ קיצפופ

 ןסייהעג טָאה רע -- .ןָארא ּפאכ א ךיז טוט --- !טראוו ,טראוו --
 ?וָאלָאקָאס ַײלָאקינ

 .רעפַאש רעד ךיז טרעדנּוװ -- !?ריא טסייוו ןענאוונופ ---
 ;לכיימש ןלופסינמייהעג א טימ טרעפטנע ןָארא ןוא
 = יי יי יד ישי יי יח ךישח = םיא טימ טנאקאב ןטכענ ךיז בָאה'כ --

 .רעטייווצ רעד ךָאנ עברוה-יינש ןייא ןעמוקעגַײב זיא "סיליוו; רעד
 ןפרָאװעג ךיז טָאה םורא .ןגיוושעג ןוא טרעכיירעג טָאה רעּפָאש רעד
 ..ךָאד ןוא .ןעזעג טינ ןעמ טָאה געוו ןייק .ּפעטס רעד טרעדַײלשעג ןוא
 ןקיטכיל ןטירב א ךיז ראפ ןעזעג טציא טַײצ עצנאג יד ןָארא טָאה
 יו ,עניוזא ,סעריוד עקירָאפ יד טגיילעגכרוד ןבָאה סע ןכלעוו ,ךאילש
 -יינש ןטכידעג םעד ךרוד ןוא ,עלַײװ א ךָאנ ...סרעדניב ,סווָאלָאקַאס יד
 -עוודעמ ןופ רעזַײה עטשרע יד ןעזסיורא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה לאפ
 ...עקוועד
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 ןָאטלעגרעב דיװָאד
 גנילירפ

1 

 ריא זיא סָאװ ,ךוב א טכוזעג רענטאר עילָאּפ טָאה ןָא ירפצנאג ןוג

 ,טוטיטסניא ןשיניצידעמ ןיא סענעמאזקעיזָאלסיױורא יד וצ קיטיינ רָאג זיב

 -ַאשקא טימ סענעמאוקע עטצעל עריא וצ עילָאּפ ךיז טָאה טיירגעג

 ןופ ןטפאשנדַײל עטעדאשטראפ עלא טימ ןוא טעּפמיא סיורג טימ ,סענ

 ןופ ףָאס םוצ ,טציא .ןבעל ןשלדיימ ןקירָאיקיצנאווצ-ןוא-טכא ןצנאג ריא

 ,םידומיל עלא ּפָאק ןיא ךיז אב ןגָארט טזומעג יז טָאה ,ןרידוטש ריא

 .טּפוטשעגנַײרא ךיז ןיא ןבעל ץנאג ריא ןופ ףיולראפ ןיא טָאה יז סָאװ

 רעטיול ןוא יולב-קינוז זיא סאג ןיא זא ,טקנעדעג ךָאנ יז טָאה ,םעד ץוכ

 ןופ טַײװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא ּווויץעגרע זא ןוא ,קידנלארטש ןוא

 -מוא ןא סעּפע רעהפוא ןָא ,ךיז טכאד ,טמורב ,רעטצנעפ םענעפָא ריא
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 ןקיצראה ןטצעל םעד טכאנ יװ גָאט טליּפש ןוא עקנירעטאק עראבטכיז
 ,..גנילירפ ןופ ןגינ

 רערעטיול א זיא ,ןענרעל ךיז טמענ יז ןעוו ,ירפצנאג ּפָאק סעילָאּפ
 טעװ עמ סָאװ ,ץלא --- ריּפאּפ ןגיוב רעסַײװ-קנאלב א יװ ,רענייר א ,ּפָאק
 ,קיבײא ףא ןוא רָאלק ןבַײלב ,ךיז טכאד ,טעװ ,ןענעכייצנָא םיא ףא

 לופ ןוא ליפ זיא ,ןענרעל גָאט ןגנאל א ךָאנ ,טכאנראפ ּפָאק סעילָאּפ
 ןיא ץלא ןוא ,קנערק ענעדיישראפ ןופ םינָאמיס עטרעזאכעגסיוא טימ
 -ָארטעצ א אב עזַײר א ראפ דָאלּפוש א ןיא יו ,טעיורעגרעביא זיא םיא
 עטנרעלעגסיוא ענעדיישראפ ןופ ןעלטיּפאק עצנאג .עטסָאבעלאב רענעג
 ,שימעג ןקידנרעטנָאלּפ א ןיא ןרָאקיז ןיא לָאמטסנעד ךיז ןרעגלאוו רעכיב
 -וצפא יו ,ןעמוק ,קיטיינ ףראד עמ עכלעוו ,ןעלטיּפאק ענעי טקנוּפ ןוא
 ,טנאה רעד וצ טינ ,סעכָאל

 -- ךוב רעטסקיטײנ עמאס רעד ןדנווושראפ ךָאנ ריא זיא ָאד ןוא
 ,קנערק עקידנקעטשנָא ענעדיישראפ טלדנאהאב סָאװ ,ךוב רעכָארג א
 טנָאקעג ךוב םעד טָאה רעװ ,ןלאפנַײא טינ ןפיוא-םושעב ןָאק ןעילָאּפ
 סָאװ ,ךיז רעסיוא יז זיא ץלא יו רעמ .ןּפעלשקעװא רעמיצ ריא ןופ
 ,ןעָאש עקידעירפצנאג עטסעב יד לַייװרעד יז טרילראפ ,ךוב םעד קידנכוז
 סָאװ ,ץלא --- ,ךָאנ ןפָאלש זיוה ןיא עלא ןעוו ,ןביז זיב ףניפ ןופ ןעָאש יד
 -טסעפ א יװ ,קיבײא ףא טבַײלב ,ּפָאק ןיא ןַײרא לָאמטסנעד טקור עמ
 .קָאװשט רענעגָאלשעגנַיײרא

 -טימ ןסיורג םענָא ןסעגראפ עליפא ןיוש יז טָאה טַײקנגָארטעצ ןופ
 ,ןברָאטשעג זיא רעטומ ריא טניז :רעטָאפ ריא וצ טליפ יז סָאװ ,דַַײל
 -נא ןיא טעברא ןַײז ןופ טעּפש רעייז ןרעקמוא ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה
 םעד ןגעװ רעקינייו סָאװ ןטכארט וצ יידעק ,ןטסימוא יו ,טלאטש
 ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיוש זיא עילָאּפ ,ןדָאש-ןעילימאפ ןכעלסעגראפמוא
 ןָאט קעװ א טוװרּפעג ךיק ןיא ךיוא ןיוש טָאה יז .רעמיצ ןיא םיא אב
 טייהרענעגָארטעצ קידנרעהפוא טינ .ןרעטעברא-בוטש עקידנפָאלש יד
 ןלעקנוט-קיטכאנאב ןיא רעגניפ ץיּפש יד ףא ןיירא יז טערט .,ןכוז וצ
 טלפייווצראפ אזא טימ ריט רעד אב ןייטש טבַײלב ןוא רעמיצ-רעדניק
 .ןענופעג טינ ןוא טכוזעג לָאמ ליפ ןיוש ָאד טָאה יז ךַײלג יוװ ,ליפעג

 טימ ןעגנאהראפ טכידעג רעטצנעפ יד ןענַײז רעמיצ-רעדניק ןיא
 ראפ ןעגניר ייווצ ּפָארא ןעגנעה לקניוו ןכיוה א ןופ ,ןפָאטש עלעקנוט
 עלא ןעגניר יד ךיז ןעלקָאש ,ףָאלש ןופ קידנכאוופוא יו .קיטסאנמיג
 ריא טימ ןרעגמוא ייז טריראב עילָאּפ עקידנעייגייבראפ יד ןעוו ,לָאמ
 סמעטָא עקידנפָאלש עגנוי ןופ שימעג טימ טקעמש טפול רעד ןיא .ּפָאק
 יילרעלא טרעגלאוועגנָא ןענַײז ךעלקנעב יד ףא .ףייז רעשרעדניק ןופ ןוא
 -גיק ַײרד יד ןופ ןטסערג םעניא ,לשיט ןבעל ןוא ,סנָאטנָא עשרעדניק
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 -סעווש סעילָאּפ ןקָאל ענעטַאשעגרעדנאנאפ טימ טפָאלש ,ןטעב עשרעד
 עצראווש עריא -- ערומ סאלק ןטנַײנ ןופ ןרעליש עקירָאינצכעז יד ,רעט
 יז טפָאלש ןיילא ןוא ,טַײקכעלטױר רעטכַײל א טימ ּפָא ןגָאלש ןקָאל
 -ָאמיס ץלא ךָאנ ןבעווש לּפיל םענעסיראפ ןטשרעבייא ריא םורא ;טסעפ
 -ייז ןקאב עלופ עריא ;טנוװָא-סגנילירפ ןטכארבראפ ךעלקילג א ןופ םינ
 ןיא ןוא ,ץיה רעכעלטפאשנדַײל רעגנוי ןופ טילבעצ ןוא טלטיוראפ ןענ
 ,ךעלקישטשירּפ עניילק רָאּפ א סיורא ןטערט קאב רעדעי ןופ טימ עמאס

 ,ןגיוצעג רעהא טסיזמוא טינ טָאה ןעילָאּפ זא ,סיוא ךיז טזָאל טָא ןוא
 -רעדניק ןיא ָאד עקאט ךעלדנע יז טניפעג ךוב םענעדנווושראפ םעד
 .טעב סערומ רעקירָאינצכעז רעד רעטנוא טייהרענעפָא טגיל רע .רעמיצ

 -סיורא יידעק ,עגָאלדָאּפ רעד ףא ךיוב ןטימ ןעִיצסיױא ךיז זומ עילָאּפ
 רעסעב סָאװ ,טולב עצנאג סָאד .ךוב םעד טעב ןרעטנוא ןופ ןּפעלשוצ
 -אזקע וצ גנילירפ ןיא ךיז טיירג עמ סייב ,ןזָאל ורוצ סע לָאז עמ ,זיא
 ןטימ ןייטש יז טביײלב ךָאנרעד .םענָאּפ ןיא ןיירא ריא ךיז טסיג ,סענעמ
 -נעילב יד ףא סעּפע רעביא טקוק ןוא טעב סערומ ראפ טנעה יד ןיא ךוב
 ןקאב עטלטיוראפ סערומ ןופ ןטימ עמאס ןיא ךעלקישטשירפ עקיד
 ?ןכוז ךוב םעד טָא ןיא טנָאקעג ערומ טָאה סָאװ ,עוואקישט זיא ריא
 טדער סע ּוװ ,טרָא םענעי ףא טקנוּפ ןפָא זיא ,יז טקרעמאב ,ךוב רעד
 -עד זיא קנאדעג רעטשרע רעד .טירעטפיד ןוא עניטאלראקש ןגעוו ךיז
 זא ,רעכיז טאמיק זיא יז -- רעקיורמוא ןא רעייז ןעילַאּפ אב רעביר
 ערומ :קנערק עקיזָאד יד ןופ רענייא טימ ןרָאװעג טנוזעג טינ זיא ערומ
 יד ןופ ןיילא ליוו ןוא םייה רעד ןיא ןגָאזוצסױא םעד ןגעוו עריומ טָאה
 ,טקעמש סָאד סָאװ טימ ,ןסיוורעד ךיז רעכיב עשיניצידעמ

 ?ןעמ טוט סָאװ ---
 א ןפור דלאב ,רעטָאפ םעד ןקעוופוא טפראדאב רעשפע טלָאװ עמ

 "טנעדוטס ןוא ןטנעדוטס ווָאר'ס יו .סעופער ךָאנ ןפיולקעווא ,רעטקָאד
 ןוא ךיז אב ןעניפעג וצ טיירג עילָאּפ זיא ,ןיצידעמ ןענרעל סָאװ ,סעק
 -רעד יז עכלעוו ןגעוו ,קנערק ענעי ןופ םינָאמיס עלא עקימורא יד אב
 ,טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא טנרעל

 םעניילק ןיא ךיז וצ ךוב םענענופעג ןטימ םוא ךיז טרעק יז זא רָאנ
 רעדליב יד ןופ טַײקַיור רעד רעטנוא דלאב טרָאד ךיז יז טיג ,לרעמיצ
 יד ,טַײקליטש עקימורא יד .טנעוו יד ףא ןעגנעה סָאװ ,ןעגנוצופאב ןוא
 יז זא ליפ וצ ריא ןביג לשיט םעניילק ןפא ןעַײרעליּפש ןוא רעכיב
 זיא עס זא ןוא ,רעטכעלעג שיטַײל ףא ןבייהפוא יז לָאז עמ ,טנידראפ
 ןוא רעטנוזעג רעד ןגעוו םירוסעי עכלעזא ןבָאה וצ סאגושעמ א טעשָאּפ
 זיא "לקינז, ןקירָאינצכעז םעד טימ סָאװ ,טינ רעמ .ןערומ רעקיטסול
 :קיטנא ןא ריד
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 קיצרעפ יו קירעגַײנ זיא --- ,עילָאּפ ךיז אב טסילשאב -- ,ערומ --
 ,ןסיוורעד ךיז ןוא זָאנ ריא ןקעטשנַײרא יז זומ םוטעמוא .סעכור טנזיוט
 ,טנרעל רענעי סָאװ ןוא טנעייל רענעי סָאװ

 לָאמ עלא ראפ לָאמ ןייא טעשָאּפ ףראד ,רעטסעוװש ערעטלע יד ,יז
 קעווא יז טּפעלש ַײמעלאה ,יז ןעלדיזסיוא טוג ,ןערומ ךיז וצ ןפורניירא
 טַײצ ליפיוזא םעדכָאנ ןרילראפ וצ םענעי טגניווצ ןוא רעכיב ןענאדנופ
 ...ןעמענ סע לָאז קע ןא ןוא ,ייז ןכוז וצ ףא

 טבייה ןוא ךוב םעד עילַאּפ טשימ ,עּפאנאק רעד ףא קידנגיל בלאה
 עקיטכיוו ענעדיישראפ ןופ טלאהניא םעד ךעיומ ןיא ןשטעווקוצניירא ןָא
 יז טניפעג ,טקיוראב ןצנאגניא טאמיק ןיוש ,םעצולּפ ןוא ,ןעלטיּפאק
 ןבירשעג ,לטעצ קיקעריפ שּפיה א ןטַײז עטשימעגרעדנאנאפ יד ןשיווצ
 רעשרענעמ רעטסעפ א ןופ ןבאטשכוב ענעפרָאװעצ עסיורג רעייז טימ
 ;טייטש לטעצ ןיא .טנאה

 בָאה ךיא זא ,געט יײרד ןיוש ,לטניה טעזרומראפ ביל וד !ארומ;
 יד, ןופ קראּפ ןיא טכאנראפ עלא ריד ףא טראוו ךיא .ןעזעג טינ ךיד
 לע ןגרָאמ .(קנאב רעטשרע רעד ףא רעטסעקרָא ןבעל סטכער) "ָאמאנ
 טייטשראפ ,ךיא לעװ ,ןעמוק טינ טסעװ וד ביוא .ןטראוו רעדיוו ךיא
 שּפיה א ןָאטּפָא ךיא לעװ ןסאגושעמ רָאנ ,ןפראוו טינ ךיז רעסאוו ןיא ,ןעמ
 סעגראפ .ןגלָאפ טזומ וד ןוא ,ןעמוק טסלָאז וד ,ךיד רעוושאב ךיא .לסיב
 -אס רימ טלעפ ,וד לפיוו ליפיוזא לָאמ ייווצ טקנוּפ ןַײז טלא וצ זא ,טינ
 .*רָאי סקעז לקאכ

 ןֶא ריא אב טבייה סע יװ ,עילָאּפ טליפרעד ,לטעצ סָאד קידנענעייל
 טָאה ץלא סָאד יװ ךַײלג ,סאלב טרעוו יז .ץראה ןיא ןּפאלק וצ קראטש
 רעראבטכיזמוא רעד וצ ןוא ריא וצ ךיוא סעכַיײש עטנעָאנ א רעייז סעּפע
 ריא ןופ רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ טַײז רענעי ףא סָאװ ,עקנירעטאק
 ...גנילירפ ןופ ןגינ ןקיצראה םעד געט עצנאג יז טליּפש לרעמיצ

 א זיא יָאמאניד, ןופ קראּפ רעד זא ,רָאנ יז טקנעדעג ביײהנָא ןופ
 רעסײרג א טכאנראפ עלא טליּפש טרָאד זא ,רעטכידעג א ,רעסיורג
 ןוא ןעיילא עלעקנוט ליפ ןאראפ ןענַײז םורא-ןוא-םורא זא ,רעטסעקרָא
 ןיילק א ןיא ךַײט ןרעביא ןפישרעבירא ךיז ןעמ זומ ןיהא ןעמוק וצ ףא זא
 זיא ןוא ךעלדנעפ עטיור עניילק ליפ טימ ןעגנאהאב זיא סָאװ ,לרעפמאד
 .ךעלעפמעל עשירטקעלע עָאלב ןוא ענירג ,עטיור ליפ טימ טמיוזאב
 פיל רענעסיראפ רעטשרעבייא סערומ ףא זא ,ךיז יז טנַאמרעד ךָאנרעד
 לקסיּפ ריא זא ןוא ,ךעלעצנָאװ עשרעבַײװ עמאזקרעמ םיוק ,עגנוי ןצָארּפש
 ,ןיילא ,ןעילָאּפ ,ריא אב יװ ,טעזרומראפ סיוא ךעלקריוו רעבירעד טעז
 ,רענטאר עילימאפ רעד ןיא סָאװ ,ןימ ןשרעבַײװ ןופ רעדניק עלא אב יו

 רעשלדיימ רענעגייא רעד טָא וצ טפאשקנעב א גָאנ א טוט ןצראה ןיא
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 לָאמאטימ ןָא ןבייה ןענרעל ןופ געט עקידנעײטשרָאפ יד .טַײקטעזרומראפ
 רעכיג סָאװ יידעק .רעווש רָאג זיב ...רעווש ןוא גנאל ןטכאדוצסיוא ךיז
 זא ,טכארט א רעדיוו עילָאּפ טוט ,ליפעג םעד טָא ןופ ןרעװ וצ רעטָאּפ
 ...דלאווג א ןבייהפוא ףראד עמ ,רעטָאפ םעד ןקעוופוא ףראד עמ

 -טאר עכָאּפשימ רעד וצ טרעהעג יז זא ,ךיז יז טנָאמרעד רעבָא דלאב
 ןעמ טָאה זיוה ןיא ייז אב -- עכַאּפשימ ענעדיישאב ,עליטש א -- סרענ
 ןעיירש וצ רעדָא ןענייוו וצ טָאטשנָא .ןגירשעג טינ םענייק ףא לָאמניײק
 ןשיגָאל ןוא ןליטש טימ ןרעדנא ןפא רענייא טקריוועג קידנעטש ןעמ טָאה
 -אב ץנאג סעּפע טימ ןרעדנא םוצ רענייא דימָאט טדער עמ .ןענַײטנַײא
 ,ליּפשַײב םוצ ,דניק א סָאװ ,לָאמ ןדעי אב .רענעט ענעטעמאס ערעדנוז
 עכלעזא סעּפע ןעמ טָאה ,רעטניט א ךעטשיט ןסַײװ ןפא רעביא טרעק
 :ןגָאז ליו עמ ךַײלג יו ,רעמענעּפ עכעלקילג שעמאמ ,עקידנעלכיימש

 ..ןגעווטסעדנופ רָאנ ,קילגמוא ןייק טינ ,קילגמוא ןייק טינ ...ונ ,ונ;
 *..ןָאט טינ ןכאז עכלעזא ןעמ ףראד לָאמ ןטייווצ םוצ

 עקירעביא יד ןוא ןערומ טַײצ עטצעל יד עילַאּפ טַייבראפ ךָאנ וצרעד
 וצ יידעק ,יז טעברא רעטלע-רָאי ןטנצעביז ריא ןופ .רעטומ יד רעדניק
 טָאה ,טעברא רעד ןופ ךיז קידנסַײרּפָא טינ .ןַײרא בוטש ןיא ןענידראפ
 לסיב שּפיה א ראפרעד ןוא טוטיטסניא ןשיניצידעמ ןיא טיירגעג ךיז יז
 ןריפ ךיז ןעמ ףראד לאפ םענעבעגעג ןיא .ןקידנע טימ טקיטעּפשראפ
 ...ןּפאכ טינ ךיז ןעמ רָאט ָאד .לכייס טימ ןוא קיטכיזרָאפ רעייז ןערומ טימ
 ןא ןיא טזָאלעגנַיירא ךיז טָאה ערומ עקירָאינצכעז עליווו יד זא ,ןטכארט
 רָאנ טינ זיא ,ליבצנאמ םענעסקאוורעד א סעּפע טימ ןאמָאר ןטסנרע
 ןוא קיטסולסנבעל ,ביל א זיא ערומ .שירעדרעמ טעשַאּפ רָאנ ,שיראנ
 ,דניק גולק

 ,עלא ןגָאז יוזא -- ,ענעבירטעגכרוד א זיא ערומ --
 רעקירָאינעצ רעד ןיא סאלק ןטנַײנ ןיא טנרעל ערומ סָאװ ,טינ רעמ

 עטבילראפ ןייק טינ ןענַײז רעטלע ריא ןופ סנרעליש ןשיװצ ןוא ,לוש
 ,טבילראפ טינ זיא יז זא ,סאלק ריא ןופ ןרעליש א .ָאטינ רָאג טאמיק
 ,זָאנ ריא סעטרעוואכ עריא ראפ ןזַײװאב וצ ךיז יז טמעש

 ןרעוו וצ ןעקנאדעג יד טָא אב ןָא טבייה יז סָאװ ,ןדירפוצ זיא עילָאּפ
 עלא רעכלעוו ןיא ,גנומיטש רענעי ןיא ןַיירא טמוק יז סָאװ ןוא רעקיור
 סיוא טרעק רעדניק יד ןופ רעצעמע סייב ,ךיז ןעניפעג זיוה ןיא ייז אב
 ךוב ןבָארג םענופ ןרידוטשסיוא טמענ יז .רעטניט א ךעטשיט ןסַײװ ןפא
 ערומ ןעוו ,רעטעּפש זא ,סיוועג ןיוש טסייוו ןוא ןעלטיּפאק ענעדיישראפ
 ;ןגָאז ריא וצ יז טעוו ,ןייטשפוא טעוו

 עמ רָאנ ,סָאװ ָאטינ זיא ןענייוו ...סענָאקאס ןָא זיא סע ...ונ ,ונ;
 *..ןָאט טינ רעמ ןכאז עכלעזא ףראד
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 רעצעמע סָאװ ,לטעצ סָאד ןענעיילרעביא ןכָאנ ,טציא רעבָא ךיז טָאה
 ןעלטיּפאק עקיטכיוו יד .טנרעלעג רעווש רעייז ,ןערומ וצ ןבירשעג טָאה
 --- ןציּפש עטקאהעגּפָא טימ סעקעוושט יו ןרָאװעג ןענַײז ךוב ןבָארג ןופ
 קירוצ סיורא ייז ןלאפ ,ךעיומ ןדימ ןיא ןַײרא טינ יז טּפאלק עמ לפיוו
 סָאװ ,ןזארפ עטנרעלראפ יד טָאטשנָא .ןטלאה טינ טרָאד ךיז ןליוו ןוא
 -רעוו יד רעהפוא ןָא ךעיומ ןיא ךיז ןרעזאכ ,ןּפיל יד ףא ךָאנ ןעגנעה
 ;:רעט

 ,,,"לטניה טעזרומראפ ביל וד ,ערומ;
 ?קאכאס רימ טלעפ ,וד לפיוו ,ליפיוזא לָאמ ייווצ טקנוּפ ןַײז טלא וצ;

 ,"רָאי סקעז
 :טכארט עילָאּפ
 סקעז ןָא ,ערומ לפיוו ,ליפיוזא לָאמ ייווצ :ןבשזעכ רעטעשָאּפ א --

 ...קיצנאווצ ןוא סקעז טסייה ,רָאי
 ןעמיטש טינ ןפיוא-םושעב לי "קיצנאווצ ןוא סקעז; ןבשזעכ רעד

 ,רוטארעּפמעט רעלאמרָאנמוא ןא סעּפע ןגעו ןבשזעכ ןטייוצ א טימ
 טּפָאלש רעמיצ ןשרעדניק ןיא זא ,ךיז טקנעדעג רעהפוא ןָא .ךוב ןיא סָאװ
 -ַאּפ ןפא ץיה רעטילבעצ-גנוי טימ ,ןקָאל ענעטָאשעגרעדנאנאפ טימ ערומ
 בוא ,לאפ םענעי ןיא ןָאט ,עילָאּפ ,יז ףראד סָאװ ,זיא עגארפ יד .םענ
 ןרעיוא יד רעביא זיב ךעלקריוו זיא ערומ זא ,ןזַײװסיױרא ךיז טעװ עס
 ...רָאי קיצנאווצ ןוא סקעז ןופ ליבצנאמ א סעּפע ןיא טבילראפ

 ..!עסַײמ ענַײפ א ---
 ,..טשינרָאג םענייק זיוה ןיא ָאד טלעפ רעמ --
 ןעקנעדעג ןוא ןכאז עקיטַײז עלא ּפָאק ןופ ןבַײרטראפ לי עילָאּפ

 ..!ןענרעל :ךאז ןייא רָאנ
 ;ןפערט וצ ןליו רעד יװ רעמ טינ טציא ןיוש ריא טרעטש ןרעטש
 ןייק ...ףרוווסיוא ןא ,ַײטלוה א ,רעלדניווש א ...ןַײז רע ןָאק רעוו --

 א ךיז ןיא ןבילנַײא טינ ךָאד טעװ שטנעמ רענעסקאוורעד רעשיטַײל
 -ראש א טוט סָאד ...ךעלעווירב עכערפ עכלעזא טימ לדיימ קירָאינצכעז
 -ראפ ןערומ ןיא סעמע ןא ףא רע זיא רעשפע ןוא ...קילושז א ,ןאטאל
 ,ענעלאפראפ א זיא ערומ :ַײסיװַײס ...רעשיטַײל א רע זיא רעשפע ...טביל
 סעּפע וצ ןגיוט וצ ףא גנוטיירגוצ ריא טימ סיוא ,ןענרעל סערומ טימ סיוא
 ..ןבעל ןיא

 ףא סָארדראפ טימ ןוא טירט עטגערעגפוא טימ םורא טנאּפש עילָאּפ
 ןיוש ךיז טָאה ןוא לגיּפש םאב ןעוועג לָאמ ייווצ ןיוש זיא יז .ןיילא ךיז
 טעז ךעלעצנָאװ עשרעבַיײװ עניילק יד בילוצ זא ,טגַײצרעביא לָאמ ייווצ
 ןענַײז ןגיוא יד רָאנ ןוא ,ןערומ אב יו ,טעזרומראפ לסיב א ליומ ריא סיוא
 -רומראפ רעד טָא ןגעוו :ךאז ענדָאמ א ...טינש רעדנא ןא ןופ ...ערעדנא
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 יןוא-סקעז םעד ,"םענעיק רעסיוא ,ןלאפעגנייא טינ םענייק זיא טַײקטעז
 .ךעלווירב ןערומ טבַײרש סָאװ ,ןקירָאיקיצנאווצ

 טינ -- זיא רעקיא רעד ...ןעלטימ ןעמענָא זומ עמ :טכארט עילָאּפ
 ןיוש זיא יז זא ,ןעניימ ןוא ןקערשרעד ךיז ןעק ערומ ...למוט ןייק ןכאמ
 ...ענעלאפראפ א סעמע ןא ףא

 ,ןטראוו זומ עמ .רעטרעטאּפעג א ַײסיוויײס ןיוש זיא ןגרָאמירפ רעד
 וצ לייוװרעד ךיז טראּפש יז ,דימ זיא עילָאּפ .ןייטשפוא טעװ ערומ זיב
 .ןעלמערד וצ ןָא טבייה יז .עּפאנאק רעד ףא

 טָאה רעטָאפ רעד .ירפרעדניא רעגייזא ףלע םורא ןיוש זיא טציא
 -נא ןיא טעברא ןַײז וצ קעוװא ןיוש זיא ןוא ןסיבעגרעביא גנאל ןיוש
 -פוא יד .ןעגנאגעגקעווא ץעגרע ךיוא זיא ןרעטעברא-זיוה יד .טלאטש
 ךיז ןגָארט רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד .ךיז ןליּפש רעדניק ענענאטשעג
 ןיוש זיא ערומ .סעכייריגנילירפ עקידנכאמרעקיש עטכַײל עלא ןַײרא
 ,םעד ןגעװ קנאדעג ןטימ ףוא ךיז טּפאכ עילָאּפ .ןענאטשעגפוא ךיוא
 ,רָאי קיצנאווצ ןוא סקעז טלא זיא סָאװ ,ליבצנאמ א רענייא סעּפע סָאװ
 ביל וד, ךעלעטעצ ןערומ טבַײרש ןוא קראפ ןיא טכאנראפ עלא טראוו
 סָאד זא ,ריא ךיז טכאד קילבנגיוא ןטשרע םעניא ..."לטניה טעזרומראפ
 יד ;ןייא ךיז טרעה יז .ריא וצ סעכַײש עטנעַאנ א רעייז סעּפע טָאה ץלא
 ןַײז טעװ סָאװ ,לדיימ א ןופ לָאק א טימ טגניז ערומ ענענאטשעגפוא
 ןעגניז ריא ןיא רָאנ .ןבָאה טינ עמיטש ןייק טעװ ןוא ענייש א רעייז
 -ַאֹּפ ...טבילראפ זיא יז -- ךעלקילג רעייהעגמוא זיא יז זא ,ךָאד ךיז טליפ
 סָאװ ,ליבצנאמ רעקירָאיקיצנאווצ-ןוא-סקעז א רענייא זא ,טליפרעד עיל
 -עגניז סערומ וצ סעכַײש א טמיטשאב טָאה ,ךעלעטעצ ןערומ טבַײרש
 ןוא ?רעמיצ ריא ןופ ריט רעד ךרוד ּפָאק םעד סיורא טקעטש יז ...ַײר
 קיטַײצניײא ןָאק סָאװ ,רעטסעװש רערעטלע ןא ןופ לָאק א טימ טַײרש
 :רעטומ א ןופ לָאק ןראפ ןעניד

 ףערומ ןַיײרא רימ טקיש !רעדניק ---

2 

 ןטימניא ךעלקישטשירּפ עטרעדוּפראפ-שירפ טימ ןשאוועגּפָא-שירפ
 לשיט םאב טציז עילָאּפ .רעמיצ ןיא ןעילָאּפ אב ערומ טייטש ןקאב עדייב
 רעדייא ,רעירפ ךַײלג יו ,ענימ אזא טימ ןוא םענָאּפ טסנרע ןא רעייז טימ
 -ארּפעגּפָא רעמיצ ןיא ָאד ןיוש יז טָאה ,ןעמוקעגנַײרא ריא וצ זיא ערומ
 .ערומ יו "ךעלקינז, ןעצ עכלעזא סנטסדנימ רעסומ טגָאזעגּפָא ןוא טעוו
 יז ;ןקילב סערומ קידנדַײמסױא ,ליטש רעייז ,שיגָאגאדעּפ ןָא טבייה יז
 :לגענ יד רעביא טפיטשַײלב א טימ ךיז טּפאלק
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 ןענופעג ךיא בָאה ךוב ןשיניצידעמ א םענַײמ :ערומ ,ןַייא ךיז רעה --

 טסייו ךעור רעד זיא סָאד .ךעלסעה זיא סָאד .טעב ןרעטנוא ריד אב

 אב ןּפעלשקעוװא טינ טסלָאז וד ,טגָאזעג לָאמ לפיוו ריד בָאה ךיא ...סָאװ

 ףא ןעָאש עצנאג ןרילראפ וצ ןעגניווצ טינ ךימ ןוא רעכיב ןייק רימ

 -נוא ריד וצ ךוב רעד טָא טמוק םוראיו ,ןסיוו ליוו ךיא .ייז ןכוזוצפוא

 ...ערומ ,ןגיוא יד ןיא ךַײלג רימ קוק ,ונ ..?טעב ןרעט

 טרָא עטרעדוּפעג:סאלב סָאד יו ,סאלב םעצולּפ טרעוו ערומ רָאנ

 טקוק ,רעטסעווש רעד וצ ןקוק וצ טָאטשנָא .ךעלקישטשירּפ עריא םורא

 ןבָארג םוצ ןגיוא עטנפעעג-טיירב עריא ןופ סיירג רעצנאג רעד טימ יז

 .ךיז רעסיוא זיא יז .לשיט ןפא סָאװ ,ךוב

 .יז טגערפ --- !?ךוב םעד ןענופעג טסָאה וד ---

 ןבעג ּפאכ א טנעה ענעגיוצעגסיוא עדייב טימ יז ליוו ,טכארבעגפוא

 .געװ םעד טנאה רעד טימ ריא טמיוצראפ עילָאּפ .שיט םענופ ךוב םעד

 ןוא יז ךַײלג יו ,עטכישעג עצנאג יד םעצולּפ ריא טסערעד ייברעד

 א סעפע ןכאמכָאנ טימ ךיז ןעמענראפ רעטסעוװש עקירָאינצכעז ריא

 .רעטאעט ןיא טליּפשעג לָאמ רעטנזיוט ןיוש טָאה עמ סָאװ ,קיטש

 -- ,ןפָאלשראפ לסיב א ,טלאק ץנאג ןטסימוא יז טגָאז --- ,טראוו --

 רָאי א ןופ ןאמ א סעּפע ,רעצעמע ...לטעצ א ןענופעג ךוב ןיא בָאה ךיא

 ןיא טכאנראפ טנַײה ןעמוק םיא וצ טסלָאז וד ,ריד טביירש ,קיסַיירד

 ..."ָאמאניד, ןופ קראּפ

 .טביילגעג טינ יו קילבנגיוא ןטשרע ןיא טָאה ערומ

 עדמערפ טנעיילעג טסָאה וד --- ,טכָאקעגפוא יז טָאה -- !?סָאװ ---

 טגָאז ,רעהא זַײװ ,וירב םעד רעהא ךַײלג זַײװ ...יירענַיײװש א !?ווירב

 !ריד ןעמ

 ןכלעוו ,לכיימש םענעי ןָאט וצ טַײצ יד טקנוּפ זיא ,עילַאּפ טליפ ,טציא

 א ךעטשיט ןסַיװ ןפא רעביא טרעק רעצעמע סייב ,זיוה ןיא ָאד טוט עמ

 .רעטניט

 סָאװ טימ ..?טינ ןעיָאזיב ןייק ריד זיא יוװ --- .יז טגָאז -- !ערומ --

 ?רימ טימ וטסדער ןָאט א ראפ

 םורא ייברעד טליּפש סָאװ ,לכיימש רעד זא ,סיורא ךיז טלעטש עס

 סע רעדייא ,רעמ ליפ ךעלקריוו טקריװ ,ןּפיל יד םורא ןוא ליומ ריא

 עילָאּפ .סעקנושארטס ןוא ןעיירשעג יילרעלא ןקריוו טנַאקעג ןטלָאװ

 ןַײז וצ רעק עס יװ ןערומ סיוא יז טרעסומ טציא טשרע .ןדירפוצ זיא

 ריא ,עטגיזאב א עּפאנאק רעד ףא ערומ טגיל םורא עלַײװ א ןיא

 טסורב ריא ןופ .ןרערט ריש א ןָא ךיז ןסיג ןגיוא יד ןופ ,טנערב םענָאּפ

 ןופ לאפ א ןיא יו ,שינעגָאנ סיורג א ןוא ַײרעּפילכ א סיורא ךיז טסַײר

 טימ ,ריא ןבעל טנעָאנ .קילגמוא םענעעשעג ןסיורג רעייהעגמוא ןא
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 סע ןעמעוו ,ןשטנעמ א ןופ ןעזסיוא ןא טימ ןוא טנעה עטגיילעגרעטנורא
 ,טעברא לקיטש רעווש א טכַײל רעייז ןָאטוצּפָא ןבעגעגנַײא ךיז טָאה
 ךָאנ טרעה ליומ ריא רָאנ ,ךעלדימ ןיוש טגנילק לָאק ריא ,עילָאּפ טייטש
 ;דייר-ףָארטש ןטיש וצ ףוא טינ ץלא

 טסביולרעד וד !עלעדיײמ קיטפאהלקע ,ענדוקסאּפ ,לקינז ,וד ,ךא --
 סָאװ ,טכארט ןייק טינ עליפא טסוט ןוא ןכאז עכלעזא ןָאט וצ ךיז סע ריד
 קנירטרעד ןוא םענ שטָאכ .סנייצלא זיא רימ ..?ןסקאווסיוא ןָאק ריד ןופ
 ןביײרש וצ טגאוו סָאװ ,ןאטאלראש םעד טָא טימ ,ןעמאזוצ םיא טימ ךיז
 ...ךעלעווירב עכלעזא רעדניק עקירָאירעדנימ

 טימ סיורא טעּפילכ ןוא ןרערט טימ ערומ ךיז טסיגאב -- ,ָאי ,ָאי --
 ביילג ..ענעלאפראפ א ..ענעלאפראפ א ןיב ךיא -- ,שינעגָאנ סיורג
 -ראפ ןיב ךיא רָאנ ,ןָאטעג טינ ךאז עטכעלש םוש ןייק בָאה ךיא ...רימ
 ...ןלאפראפ קיביײא ףא ,קיבײא ףא ...ןלאפ

 -ראפ --- .טינ טייטשראפ יז זא ,ךיז טכאמ עילַאּפ --- ?ןלאפראפ --
 ...ןָאטעג טינ וטסָאה ךאז עטכעלש םוש ןייק זא ,ןיילא ךָאד טסגָאז וד ?סָאװ

 -נאגעצ טינ ריש קידנעּפילכ טרעוו --- ,סָאד טינ ,סָאד טינ ...ןיינ ---
 ...ןכאז עטכעלש עכלעזא רימ ןגעוו טינ טכארט -- ,ערומ ןייוועג ןופ ןעג

 סיוא םעצולּפ יז טסיש ,טסורב רעד ףא ןעילָאּפ וצ קידנלאפורא ןוא
 ;ןייוועג ןרעסערג ליפ א טימ ךָאנ

 ,,!ביל םיא בָאה ךיא --
 ,.!?רָאג יוזא ,ךא --
 --- ,עצייא ןא ןכוז טלָאװ יז ךַײלג יו ,ןקלאב םוצ ףורא טקוק עילָאּפ

 ןטייוצ םעד ןבעג טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע זא ,םעצולּפ טליפרעד יז
 ;לכיימש

 -אּפ םעד ןלייצרעד רימָאל ,יוזא בוא ...עקשטערומ ,יוזא ביוא --
 לקאכאס ךָאד זיא "רע; ..ןכאמ ענעסאכ ךַײא רע טעװ רעשפע ...אּפ
 -- וד ןוא ,קיסַײרד -- "רע; :וד יװ ליפיוזא לָאמ ייווצ דלאב טלא
 ...ןצכעז

 ןוא סקעז ןצנאגניא טלא רע זיא ,סנטשרע ...עילָאּפ ,ףוא רעה ---
 טנייוועצ ערומ --- ,סנטייווצ ןוא ,קיסַײרד ןיוש טסגָאז וד ןוא קיצנאווצ
 .קעזיוכ רימ ןופ טסכאמ וד .טינ ץראה ןייק טסָאה וד -- ,רעקראטש ךיז

 --- ךאז-טּפיוה יד ןוא ,רעטוּפ ףא יוװ טייג ץלא .ּפָא יירפ טמעטָא עילָאּפ
 םוצ ןעמוקעג זיא ןיילא ערומ --- שיגָאגאדעּפ רָאג זיב סיורא טמוק ץלא
 -עג ןיילא ךיז טָאה ןוא קעזיוכ ןופ ךאז א ןָאטענּפָא טָאה יז זא ,ריפסיוא
 רעטייווצ רעד יו ,רעמ טינ טבַײלב טציא .רעטכעלעג שיטַײל וצ טכאמ
 ןאטאלראש ןקירָאיקיצנאוװצ-ןוא-סקעז םעד טָא וצ ןעמענ ךיז --- דאצ
 ,ןדניוושראפ ןיהּוװ-ץעגרע לָאז רע ,ןקריוו םיא ףא ןעז ןוא קילושז ןוא
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 ןוא וירב עכערפ רעדניק עקירָאינצכעז ןבַײרש וצ ןרעהפוא לָאז רע
 ,"ָאמאניד , קראּפ ןופ ןעיילא עלעקנוט יד ןיא ןעווועדנאר ןלעטשאב ייז

 יו ,רעמיצ ןרעביא קידנענאּפשמורא ,יז טגערפ -- !רע זיא רעוו --
 .רעשרָאפסױא רעטסנרע ןא

 זיא רע ,רעלָאמ א -- ,ערומ קיצראה טנייוו -- ,רעלטסניק א --
 ןעוועג רָאי ריפ טימ קירוצ זיב רָאג זיא רע ...טסייה'ס ...רעגיה ןייק טינ
 ,טנאלאט א יוװ טלייטעגסיוא םיא טָאה עמ ...טסיזאיווס א

 ?רעהא רע טמוק יו .טוג ---
 -רעדליב ןַײז בילוצ טָאטש ןיא רעהא ןפורעגסיורא םיא טָאה עמ --

 עלא ןיא םיא ןגעו ןבירשעג טָאה עמ ...ייזומ ןגיה ןיא גנולעטשסיוא
 ...ןבירשעג טוג יוזא ...טוג יוזא ...ןעגנוטַיײצ

 רעצנאג רעד :רעמיצ ןרעביא טקיטפעשאב רעייז םורא טנאּפש עילָאּפ
 טייטשראפ ,טבַײלב ערומ :טיירג ריא אב ןיוש זיא "טעברא, ןופ ןאלּפ
 ,ריא אב ;סנייא רעמונ זיא סָאד --- םייה רעד ןיא טכאנראפ טנַײה ,ןעמ
 -- ןלאפראפ ַײסיװַײס גָאטנרעל רעצנאג רעד טנַײה ןיוש זיא ,ןעילָאּפ
 -אניד, ןופ קראפ ןיא טנַײה טעװ ןערומ טָאטשנָא ;ייווצ רעמונ זיא סָאד
 ןוא ,רעטסעווש ערעטלע יד ,יז ךַײט םעד רעביא ןפישרעבירא ךיז *ָאמ
 וצ ןזָאלסױא ,רעטסעקרָא ןבעל סטכער סָאװ ,קנאב רעד ףא טרָאד טעװ
 סע ..ןצראה ןפא ריא אב סָאװ ,ץלא ,רעלָאמ םעד ,ףרּוװסױא םענעי
 ןצנאג א ןענרעל רעדיוװ ,עילָאּפ ,יז טעװ ןגרָאמ .ףָאס א ןעמענ טעו
 יו סיוא טעז ליומ ריא זא ,ןעקנעדעג טינ רעמ טעװ ןוא קיסַײלפ גָאט
 -ןסַײרצראה םענדָאמ א טימ ץלא טנייוו יז ...ערומ ןוא ,ונ ...טעזרומראפ
 טינ זיא ערומ ...יוזא טוג ...ענעסקאוורעד א יװ ,ןייוועג ןקיטסורב ןקיד
 ךיז ןָאק דניק ןקירָאינצכעז ןדעי טימ ...עטצעל יד טינ ןוא עטשרע יד
 ,ןפערט סניוזא לָאמא

 ..!וד ךא ,עלעדיימ שיראנ ,ןיילק --- ,ןערומ יז טרעסומ --- ,וד ךא --

5 

 "ירא רעטסעװש ערעטלע יד ךיז טפיש טכאנראפ רעגייזא ןביז םורא

 .רעלָאמ ןטנאקאבמוא ןטימ ךיז ןענעגעגאב וצ יידעק ,ךַײט ןרעביא רעב

 ןיא ןוא גוצנָא ןטסאּפעג ןלָאמש םענעגָארטעגוצ א ןיא ןָאטעגנָא זיא יז

 .ןעמוקוצּפָא ףא יו ןָא ךיז ןעמ טוט יוזא -- טערעב ןסַײוװ-קידרעמוז א

 ליפעג א .סאג יד ןייגכרוד סענעמאזקע ןופ ןטַייצ יד ןיא זומ עמ סייב

 ןייק ןכלעוו ףא ,ּוועדנאר ענדָאמ אזא ףא טציא טייג יז זא ,ריא אב זיא

 הוועדנאר א -- ןעגנאגעג טינ ריא זיב ךָאנ זיא טלעוו רעד ןיא לדיימ
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 יד ןכאמכרוד זומ עמ יו טקנוּפ ,טעּפמיא טימ ןכאמכרוד זומ עמ ןכלעוו
 .שרעדנא ץעגרע ּפָאק רעד ריא טגיל סלאפנדעי .סענעמאזקע

 ךָאנ ריא ןעמיווש ,ּפָא טרָאפ יז ןכלעוו ןופ ,גערב ןטבעלאב םענופ
 ראפ טרָאד טנערב גרעב יד ףא .סנטָאש עקיטכאנראפ עשיטָאטש יד
 יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא ביוש ענרעזעלג א ץעגרע ּוװ גנאגרעטנוא-זוז
 טליּפשרעד ךַײט ןפא םורא-ןוא-םורא זא ,ךיז טכאד סע ;סנרָאג עכיוה
 ןטצעל םעד לטסעק-ליּפש עראבטכיזמוא סָאד וצ-טכאנ וצ ךיגפא ןיוש
 ךיז טסיג ןוא ,ןגינ רעד ,דימ ןיוש זיא רע ;גנילירפ ןופ ןגינ ןקיצראה
 ןיא ןגעקטנא סָאװ ,רעטסעקרָא םעד ןופ סעילאווכ-קיזומ יד טימ ףיונוצ
 ,?ָאמאניד, ןופ קראּפ ןסיורג

 "מאד ןטרינימויליא-ערטקעלע טימ ,םעניילק םענופ ןכָארקעגסיורא
 ,קראּפ ןופ זָארג םענירג ןפא סופ ןטשרע םעד טלעטשעגקעווא ןוא לרעפ
 גָאט ןצנאג א טָאה יז זא ,ךיז טנָאמרעד ןוא טיירטשעצ םורא ךיז יז טקוק
 -עּפשראפ טָאה יז זא ,סעּפע רעביא ךיז טכאד ריא .טנרעלעג טכעלש
 ,גנאל ןופ ןיוש טליּפש ,סיוא טעז ,רעטסעקרָא רעד .טקיט

 עטשרע יד רָאנ ,קינייו טינ םורא ךיז ןעיירד קראּפ ןיא ןשטנעמ
 ןפראוו וצ טינ יידעק .קידייל ךָאנ זיא רעטסעקרָא ןבעל סטכער קנאב
 אב טעפוב םענופ טַײװ טינ וצ ךיז יז טצעז ,ןגיוא יד ןיא םענייק ךיז
 םאב קידנציז .ןעגנאלרעד סעּפע טסייה ןוא ךעלשיט יד ןופ םענייא
 -ּפָארא זיא יז ךַײלג יוװ ,קַיור ךיז טליפרעד ןוא ךיז יז טסעגראפ ,לשיט
 עגנאל ךָאנ ןופ דימ .טינ יז ןעק רענייק ּוװ ,טרָארוק א ףא ןעמוקעג
 ןפיוא ןקראטש םעַײנ א ףא לָאמאטימ יז טמענאב ,ןענרעל םישָאדאכ
 ןצנאג ןופ ןוא רעמייב יד ןופ טַײקנירג עשירפ יד ,גנילירפ ןקימורא םעד
 ,ןבעל ןגנוי ןקימורא

 -נייר יד ,סעבמולק יד ןיא ןעמולב יד ןופ טַײקיבראפנדיישראפ יד
 יד ןופ ןוא סיפ יד רעטנוא ךעלדנייטש עטרעטסאלפעג יד ןופ טַײק
 יז טָאה ץלא סָאד -- ךעלשיט עניילק עקימורא יד ףא רעכעטשיט עסַײװ
 יזא ךיז טליו סע .ןעזעג טינ ןבעל ןיא לָאמנייק ךָאנ ,ךיז טכאד ,ָאד
 עליפא ןיוש זיא סע ןוא ,ןעגנוגעוואב םוש ןָא ןעורּפָא ,גנאל ,גנאל ןציז
 טָאה רעטסעקרָא ןבעל קנאב רעטשרע רעד ףא סטכער סָאװ ,דָאש א
 ,רעקיסקיוועג ןייק רָאג טינ -- ןאמרעגנוי רעטנאקאבמוא ןא ןזיוואב ךיז
 עגנאל ,רָאה עצראווש-ליוק ענַײז .רעקידווענייכצראווש א ,רעקיטפערק א
 ,עקּפעק רעַײנ רעד רעטנוא ןופ סיורא ךיז ןעעז ,ענירּפָאשט רעד ןיא
 ןוא ,לסקא ןטכער ןַײז רעביא ןפרָאװעגרעבירא ךיגפא זיא לטנאמ ןַײז
 רע טגָאז ןעגנוגעוואב עכעליירפ-שימָאק ,ענעדירפוצ ענַײז טימ ןיילא
 -ביב ןוא ,רענעזָאלעגוצ א ,רעקיטומטוג א רעייז רע זיא שטנעמ א זא ,ןָא
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 ןעמערב עצראווש ענַײז זא ,ךיז טכאד סנטַײװנופ ...רענעדירפוצ א ...לאל
 ,קיטש ןייא ןופ יו ,ןסקאוועגנעמאזוצ םיא אב ןענַײז

 ןגעוו ךיז ןופ יו ךיז טוט סע ןכלעוו טימ ,קנאדעג רעטשרע רעד
 .ערעדנא רעדייא רעַײנ רעמ א סעּפע זיא רע זא ,זיא ,טכארט א םיא

 ל?לסיב א סא טעז לױמ ריא זא ,רעדיו ןיוש יז טקנעדעג טציא
 זיא סָאד זא ,לענש רעייז םעצולּפ יז טמענאב ךָאנרעד ...טעזרומראפ
 לכיימש א טוט יז .טבילראפ זיא ערומ ןעמעוו ןיא ,רענעי -- "רע; עדאווא
 :ןערומ ןגעוו ןיילא ךיז וצ

 .."לקינז, סָאד טָא -- קאמשעג טָאה עס --
 רעד טימ טינ ךיז טּפעלק רע .ןטימניא רעביא יז טקאה לכיימש םעד

 .ךיז טניפעג ,רעטסעווש ערעטלע יד ,יז רעכלעוו ןיא ,עגאל
 רע .קידנעייגַײבראפ יו ,רעכיז טינ רעייז ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא יז

 זיא יז זא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,טרעדנּווװוראפ קידעריומ ןעוועג זיא
 רעייז ךיז טַײקיטומטוג ןופ רע טָאה ךָאנרעד .רעטסעוװש ערעטלע סערומ
 -ימ טָאה ןוא טלמוטראפ ןעילָאּפ טָאה ענַיײז דיירפ עקיזָאד יד .טיירפרעד
 ,ןשָאל סָאד ריא אב ןעמונענּפָא יו לָאמאט

 טינ סעּפע זיא יצ ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה עגער רעטשרע רעד ןיא
 ,ןענאטשראפ רעטרעוו סעילָאּפ ןופ רע טָאה ךָאנרעד .ןערומ טימ ןעשעג
 א רעייז שיזיפ ןַײז וצ טנַײשעג טָאה רע .ןעמוקעג זיא יז סָאװ בילוצ
 ,ןענאטשראפ דניוושעג יוזא ץלא טָאה רע סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,רעקיטפערק
 רעשיזיפ ןַײז ןופ רָאנ ,לכייס ןַײז ןופ טינ ךיז טמענ ,טכאדעג ךיז טָאה
 ,טפארק

 ,יוזא --- ,ןבעגעגכָאנ יו בייהנָא םוצ ריא רע טָאה --- ,יוזא ,יוזא --
 ...יוזא

 ,טרעדנווועג סעּפע ןגעוו ךָאד ךיז טָאה רע ןוא
 -ראפ ףיט ךיז ןוא ןריולראפ קראטש ךיז םעצולּפ רע טָאה ךָאנרעד

 .ןקוק וצ ריא ףא ןוא םיא ףא ןבױהעגנָא ןבָאה רעייגכרוד ןוא .טכארט
 ,ןייג לסיב א ןלעוװ רימ -- ,טגָאזעג םיא וצ עילַאּפ טָאה -- ,טמוק ---
 ,טמוק --- ,טּפאכעגפוא יו ךיז רע טָאה --- ,עקאט ,ָאי --
 ןעיילא יד רעביא ּפעלש א עדייב ךיז ןביג ייז סָאװ ,םעד ןופ רָאנ

 טינ טשינרָאג רעדיוו טמוק ,קנאב רעדנא ןא ףא וצ טרָאד ךיז ןצעז ןוא
 -דיזסיוא םיא ,גנערטש רעמ ליפ םיא וצ ןדייר ןבייהנָא ףראד עמ .סיורא
 טיול ,ןעגנוגעוואב עלא ענַײז טיול סָאװ ,סָאד טרעטש ןעילָאּפ רָאנ ,ןעל
 -ראהטוג א רעייז סעּפע ןופ קורדנַײא ןא רע טכאמ ןעזסיוא ןצנאג ןַײז
 -ראפ רע טָאה ןערומ טימ עטכישעג עצנאג יד זא ,ךיז טכאד ריא .ןקיצ
 -אב רע רָאנ ,גנערטש םיא ףא טקוק יז ...טַײקנגָארטעצ ןופ זיולב טיירד
 ,טינ סָאד טקרעמ
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 סָאװ ,םעד ןגעוו ,ךיז ןגעוו ליפ רעייז ןדייר וצ ןָא רע טבייה םעצולּפ
 טימ קירוצ טשרע זיא -- ןעמָאנ לקיטש א טימ רעלָאמ א טציא -- רע
 .יימרא רעטיור רעד ןיא טסיזאיווס רעכעלנייוועג א ןעוועג ריפ רָאי א
 -איווס רעטוג א ,ןגָאז ןָאק עמ ,ןטסיזאיווס עטסגרע יד ןופ טינ -- סעמע
 ךָאנ ...ןָאט וצ לָאמ א טאהעג ביל ןָא דימָאט ןופ טָאה רע ,סעמע .טסיז
 ןעוועג זיא רעטָאפ ןַײז ּוװ ,עיצנאטס-ןאב רעסיורג רעד ףא ,זַײװדניק
 -פע טרָאד ןעמ ןָאק סנקראפ ענעדיישראפ ףא ,ָאּפעד ןיא טסינישאמ א
 זייוודניק ןבָאה םיא ביוא .סעקצאצ ענַייז ןעניפעג טציא ךָאנ ךיוא רעש
 ןוא ריּפאּפ ףא ןלָאמסױא ייז רע טגעלפ ,ךעלכעליּפש עקינייא טלעפעג
 ןיא זדנוא אב טַײצ יד זיא ךָאנרעד .עסעמע טימ יװ ,ייז טימ ןעיירפ ךיז
 ,םעד ןופ סרענעש ןאראפ ןבעל ןיא זיא לָאמטּפָא זא ,אזא ןרָאװעג דנאל
 ,טינ סע לָאמאב ןוא ןַײא ךיז טלאה ייג טנַיײה ,רָאפ ריד טסלעטש וד סָאװ
 -איווס םירייוואכ יד טקרעמאב בייהנָא םוצ ,סע טסייה ,סע ןבָאה ...ָאי ונ
 טָאה רע סָאװ ,ןטאקאלּפ יד --- טסייה עס ,ןרידנאמָאק יד ךָאנרעד ,ןטסיז
 ןוא רעמ ץלא טקרעמאב סע ןעמ טָאה ךָאנרעד .וועטמָאי ןדעי וצ טלָאמעג
 ,ןעמָאנ סווָאקערג ףא לוש-רעלָאמ רעד ןיא ןענרעל טקישעג םיא טָאה עמ
 עטסעב עלא יו ,יוזא טליפרעד םעצולּפ ךיז לָאמטסנעד טָאה רע ןוא
 ןוא עמאמ-עטאט ענעגייא טרעקעגנָא םיא ןטלָאװ דנאל ןיא ןשטנעמ
 ,גרָאז ןוא טפאשיירטעג רעצנאג רעייז טימ ןעלגנירמורא םיא ןטלָאװ

 -עטאט ענעגייא ענַיײד ןרעוו ןשטנעמ עטסעב עלא !טַייקינײלק ןייא --
 ךיז טסּפאכ וד ןעוו ,ןגרָאמירפ עלא סַײנאב סע טסליפרעד ...עמאמיןוא
 ראפרעד ןענידּפָא ןלעװ ןופ ףוא שזא ךיד טזיורב עס ןוא ,ףָאלש ןופ ףוא
 וד ץיה א ראפ סָאװ טימ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק ,ונ ...לזדנעּפ ןטימ
 ,דנאנאכָאנ רָאי עכעלטע יוזא ןוא ,סוא-גָאט ,ןַײא-גָאט ןאד טסטעברא
 ןשטנעמ יד טָא וצ עביל רערעייהעגמוא טימ ץלא ןוא

 -סיוא טיירג .ריא סע רע טלייצרעד סָאװ וצ ,טינ טייטשראפ עילָאּפ
 רע רָאנ ,ןקידנע לָאז רע ,יז טראוו ,סעמיולאכ עריא םיא וצ ןעלטאבוצ
 :ריא אב טגערפ רע ,עבארעדא ;רעסאוו ראפ ןוא רעַייפ ראפ ץלא טדער

 "יורב סָאד סעלאער סעּפע ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןָאק ןעד סָאװ ךרוד ---
 ?טעברא ךרוד טינ ביוא ,ןשטנעמ עַײרטעג ליפיוזא וצ ליפעג-קנאד עקידנז

 טַײצ יד טקנוּפ זיא טציא .ךעיוק טימ ןעמונעגנָא ןיוש ךיז טָאה עילָאפ
 םעד ןּפאכוצרעביא ןזיוואב ןיוש טָאה רע רָאנ .םיא וצ ןָאט םענ א ךיז
 טלעפעג ןבעל ןקימורא ןיא סָאװ ,םעד ןגעוו רעדיוו ןיוש טדער ןוא םעטָא
 .שטנעמ רעַינ רעד רעקירעד םיא

 ...רעטסעווש סערומ ,ריא ףא טציא רע טקוק -- ,רע טגָאז --- ,טָא --
 טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה ,עילָאּפ ,יז יוזאָיו ,טלייצרעד םיא טָאה ערומ
 רעד ךָאנ קידנריפ ןוא טעברא רעד ןופ ךיז קידנסַײרּפָא טינ ,טנרעלעג
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 רעדייא ךָאנ ,טרירעג סע טָאה םיא ןוא ,טַײקשיטאבעלאב יד טיוט סרעטומ
 -עג ,ןעמ טייטשראפ ,םיא טָאה רעמ ךָאנ .טנעקעג ,ןעילַָאּפ ,יז טָאה רע
 ןענַײז ןגיא ,סרעטסעװש סערומ ,עריא זא ,טניפעג רע .ערומ טריר
 רע זא ,רע ןוא ,טגרָאזראפ רעמ עלעסיב א רָאנ ,סערומ יוװ יוזא טקנוּפ
 זיא רע סָאװ ףא טסייוו ךעור רעד ,טיירג רע זיא ,ןגיוא עטגרָאזראפ טעז
 יוזא ,ךיוא -- ןיילא ךיז ,ץלא ןבעגּפָא ןאד טעװ רע ...טיירג לָאמטסנעד
 טָאה רע ןעוו ,לָאמטסנעד ..ןבַײלב טינ טשינרָאג רעמ לָאז םיא ןופ זא
 -מורא סנרעליש ערעדנא ךאס א ןשיווצ לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד ןערומ
 -טסנעד ;ןעוועג יוזא ךיוא זיא ,ייזומ ןיא רעדליב ענַײז ןקוקסיוא ןוא ןייג
 -עגוצ םיא וצ גנולעטשסיוא רעד ףא זיא ערומ זא ,יוזא ןעשעג זיא לָאמ
 -ניא םעד ןייטשראפ וצ ןבעג ריא לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה ןוא ןעגנאג
 ,ןגינעגראפ סיורג טימ ןָאטעג סָאד טָאה רע .דליב א םענייא ןופ טלאה
 טָאה ןגיוא עכלעזא טימ ערומ עגנוי עטנאקאבמוא אזא סָאװ ,קיִלג טימ
 סע טנכער ןיילא רע סָאװ ,דליב םענעי טימ טקנוּפ טריסערעטניראפ ךיז
 "יש -- סעטרעוװאכ עלא סערומ זא ,יוזא ןעשעג זיא סע .ןטסעב ןראפ
 ערומ ןוא ,ןייגקעווא גנולעטשסיוא רעד ןופ טלָאװעג ןיוש ןבָאה סנרעל
 רעד ןופ טָאה רע .דליב םענעי וצ םענָאּפ ןטימ ןענאטשעג ץלא ךָאנ זיא
 ריא בוא ,טייג; :סעטרעוואכ עריא טרעפטנע ערומ יו ,טרעהעג טַײז
 גנולעטשסיוא יד ןיוש ןעמ טָאה ךָאנרעד ."ןביילב ָאד ךָאנ לעװ ךיא ,טליוו
 ןענַייז ןערומ טימ רע זא ,יוזא ןעמוקעגסיוא זיא סע .ןסילש ןבױהעגנַא
 ןטלאהעג ,קילעפוצ יוװ ,סאג ןיא ךיז ןבָאה ןוא עטצעל יד ןעגנאגעגסיורא
 טָאה ןעגנוטַײצ יד ןיא ןעוו ,גָאט םענעי ןיא דָארג ןעוועג זיא סע .ןעמאזוצ
 רע יוזאיו ,ןערומ טלייצרעד טָאה רע .ןבירשעג טוג רעייז םיא ןגעוו ןעמ
 סָאװ ,ןליפעג ענעי לזדנעּפ ןטימ ןבעגוצרעביא טנשקאעגנַײא ךיז טָאה
 ףוא ךיז טּפאכ רע רָאנ יװ ,טעב םענופ ןגרָאמירפ עלא ףוא םיא ןגָארט
 -רעד ,"טנָאקעג טינ סע טלָאװ ךיא; :טגָאזעג ףורעד טָאה ערומ .ףָאלש ןופ
 טלָאװ רעשפע ןוא; :ןבעגעגוצ טָאה ןוא ןָאטעג טכארט א יז טָאה ךָאנ
 טָאה יז סָאװ ,סָאד עקפאד טרירעג טָאה םיא רָאנ .*טנָאקעג ָאי סע ךיא
 ,ןָאט טכארט א ןעוועג טינ ןטימניא לָאז יז ןעוו ;ןָאטעג טכארט א ןטימניא
 טיירג ןעוועג לָאמטסנעד זיא רע ...ןעשעג ןעוועג טשינרָאג רעשפע טלָאװ
 -פע ןוא ...ןָאטעג טכארט א טָאה יז סָאװ ,ראפרעד ןענייוווצרעדנאנאפ ךיז
 ערומ סָאװ ,ראפרעד ןענייוווצרעדנאנאפ ךיז טיירג ןעוועג רע זיא רעש
 ...םענָאּפ רעדנא ןייק טינ ןוא ,טָאה יז יוװ ,םענָאּפ רעַײט אזא טקנוּפ טָאה
 טקנעדעג רע ...רעלָאמ א זיא רע סָאװ ,ראפרעד רעשפע ןיוש זיא סָאד
 רעייז ןערומ טגָאזעגנָא לָאמטסנעד טָאה רע זא ,ךיז טכאד ,סיוועג ףא טינ
 ןעועג לָאמטסנעד זיא רע :רע טקנעדעג סָאד רָאנ ,ןטנעמילּפמָאק ליפ
 סָאװ ,ץלא ךיוא ןוא ,ןבעל םענופ טָאה רע סָאװ ,ץלא ןבעגוצּפָא ריא טיירג

104 



 -נָא סע ךיז טָאה ןָא לָאמטסנעד ןופ ...טָא ןוא .ןבעל םענופ ןבָאה ןָאק רע
 טָאה רע .ךיוא --- םיא יז .ןעמוקאב ביל קראטש ןערומ טָאה רע ...ןביוהעג
 ,סעמע .טלא זיא ןיילא רע לפיוו יײס ,טלא זיא ערומ לפיוו ַײס ןסעגראפ
 ,ךָאד יז זומ ןצעמע ןיא ..?סָאװ זיא .רָאי ןצכעז לקאכאס טלא זיא ערומ
 ביוא ,קילגמוא רעד ָאד זיא ּוװ זיא .ןבילראפ ךיז ,רעטעּפש רעדָא רעַירּפ
 רע טעװ ?סָאװ זיא ?גנוי זיא יז !קעלייכ ןַייז ףא ןלאפעגסיוא זיא סָאד
 ןופ טרעדָאפ ,רעטסעװש ערעטלע סערומ ,יז .טַײצ עסיוועג א ןטראוווצ
 -קעווא טָאטש רעייז ןופ רעכיג סָאװ רע לָאז עוויוט סערומ בילוצ זא ,םיא
 טרעדנעעג ָאד טעװ עשז סָאװ .ןָאט סע טעװ רע ,לשָאמעל !טוג ..?ןרָאפ
 עצנאג יד םיא ףא טקוק ,רעטסעוװש ערעטלע סערומ ,יז ...טָא רָאנ ?ןרעװ
 ...ןגיוא יד ןיא טַיײקטגרָאזראפ אזא טימ טַײצ

 טרעװ ,רעטרעוו ןופ לבאמ םעד טָא טיש רע סָאװ ,טַײצ עצנאג יד
 ,טינ ןיילא ,ךיז טכאד ,טליפ רע .רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלא ןעילָאּפ רע
 טבייה רע .טנאה רעד ראפ עלַײװ עלא ןָא יז רע טמענ ןדייר ןטימניא יו
 ,ןזָאלרעד וצ טגיינעג ןיוש זיא עילָאּפ .טנאה ריא ןטעלג וצ ךעלטרעצ ןָא
 ,יוזא ביוא .טסנרע ץנאג ,סיוא טעז ,סע טניימ רע .טכערעג זיא רע זא
 ערעטלע יד ,יז ןָאק יו .טכארטעג טָאה יז יו ,שרעדנא רָאג ךאז יד טרעוו
 רעד ןופ רָאנ ?סעַיײרכא סָאד לאפ אזא ןיא ךיז ףא ןעמענ ,רעטסעווש
 ,..טַײז רערעדנא

 יד טשרָאקַא טרעוו --- ,ןרעהוצנָא לָאמאכָאנ םיא יז טיג -- ,ערומ --
 -ענָא ךאז אזא ןגעוו רעטלע אזא אב דניק א ןעד ןָאק יו .רָאי ןצכעז געט
 ןיוש לָאז יז ,םעד וצ ןעגנערב סע ןָאק ןערומ ?סולשאב ןטסעפ א ןעמ
 ןגָאלשסיורא ךיז ,רענעסקאוורעד א ףא יװ ךיז ףא ןקוק ןביײהנָא טציא
 ...ןבעל ריא ןעיירדעצ ךיז ,ןענרעל םענופ

 טציא לָאז רע ,זיא רעסעב :רָאפ ךָאד םיא יז טגייל רעבירעד עקאט
 ,ןייג ,ןסַיײרעביא ןערומ טימ לָאז רע ,טינ םעד טימ טניימ יז ...ןרָאפקעװא
 ,םיא ראפ ַײס ,ןערומ ראפ ַײס רעסעב ןַײז טעוו יוזא זא ,רָאנ טנכער יז
 ...ןזייוואב טַײצ יד ןיילא לָאז ןוא

 .,?רָאג יוזא ,ךא --
 יז סָאװ ,םעד ןיא זא ,ריפסיוא םוצ רע טמוק ,םענַאּפא ,טציא טשרע

 ןגעוו ךיז טכארטראפ רע ןוא ,ןעניז רעסיוועג א ןאראפ זיא ,םיא טגָאז
 קנאב רעד ןופ ףוא טייטש עילָאּפ יו ,טינ טקרעמאב רע זא ,ףיט יוזא םעד
 ;ךָאנ רע טיג ךעלדנע .ןייגוצקעווא ףא

 ,.יָאי --- 

 טייהרעטכארטראפ .ןרָאפקעװא טעװ רע -- סע טבַײלב ,םענָאּפא ,יוזא
 רעד ןופ ןעילָאּפ סיורא טיילגאב ןוא קנאב רעד ןופ ףוא ךיז רע טבייה
 טָא ראפ .ןגָאלשרעד רעייז זיא ,יז טקרעמאב ,גנוי רעד .עיילא רעקיטַײז
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 א ןרָאװעג ןיוש ,טגָאזעג סעמע םעד ,ריא רע זיא טַײצ רעצרוק רעד

 ,עיילא רעלעקנוט רעד ףא דנאנאב םיא טימ קידנעייג .רענעגייא לקיטש

 לָאמ וצ לָאמ ןופ טרעוו ריא ןוא ,טַײז רעד ןופ קוק א םיא וצ יז טּפאכ

 -ניירא טספראדאב רָאג ָאד ךיז יז טָאה יצ ,סייוו ייג .םיא ףא דָאש א רעמ

 .רעליווו א ,רעַײנ סיוכרוד א סעּפע ןצנאגניא סיוא ריא רע טעז טָא .ןשימ

 קראפ ןיא יוװ ,ןרעה וצ ףוא טינ ךָאד יז טרעה טַײצ רעבלעז רעד ןיא

 טנָאמרעד ןוא רעטסעקרָא רעקידנליּפש רעד ליטש רעייז ךיז טייגראפ

 עצנאג יד טליּפש סָאװ ,עקנירעטאק רעראבטכיזמוא רעד ןָא קראטש רעייז

 ,גנילירפ ןופ ןגינ ןקיצראה ןטצעל םעד רעהפוא ןָא טַײצ

4 

 רעטסעווש ערעטלע יד ןעוו ,טנװָא ןיא טעּפש רעייז ןיוש זיא סע
 ןיא רָאנ ןוא ,ןיוש ןעמ טפָאלש זיוה ןצנאג ןיא .םייהא םוא ךיז טרעק
 ןקָאל ענעפרָאװעגרעדנאנאפ טימ .ךָאנ ךיז טכַײל לרעמיצ םעניילק ריא
 ןטנייווראפ-קראטש ,ןטלטיוראפ ןפא ךעלקישטשירּפ עקידנעִילב טימ ןוא
 .ערומ שינעטראוו ןיא עּפאנאק רעד ףא טפָאלש םענַאּפ

 יידעק ,רעגניפ ץיּפש יד ףא ןַײרא ןיהא טערט רעטסעווש ערעטלע יד
 ןוא םעצולּפ רעייז ףוא ךיז טּפאכ ערומ רָאנ .ןקעווּוצפוא טינ ןערומ
 ןענַײז סָאװ ,ןגיוא עטנפעעג עסיורג טימ עּפאנאק רעד ףא ןציז טבַײלב
 ,ןעילַאּפ וצ טדנעוועג קערש ןיא יו

 טימ יוװ ,דניוושעג רעייז יז טגערפ -- ..?ןעזעג םיא טסָאה וד --
 ?סָאװ ,ונ --- .שינעּפאלקצראה

 סָאד ךיז ןופ ןעִיצּפָארא ןָא טבייה ןוא ריא וצ טינ טקוק עילָאּפ
 :טלאק טרעפטנע יז ;לטּפָאק

 ,ערומ ,ןפָאלש ייג ...קעווא טרָאפ רע .טינרָאג --
 טקוק ןוא עּפאנאק רעד ףא טציז יז .טרָא ןופ טינ ךיז טריר ערומ

 עילָאּפ .גנאל יוזא טציז יז .ּפמָאל םוצ ןגיוא עטצָאלגעגסיוא עסיורג טימ
 יז טָאה ,טרָאװ ןייק רעמ קידנדיירסיוא טינ .ןָאטעגסױא ןיוש ךיז טָאה
 .טעב ןיא טגיילעג ךיז

 ,עילָאּפ ..?אה ?קעווא רע טרָאפ ןעוו --
 ,טגערעגפוא ןרעוו וצ ןָא טבייה עילָאּפ
 ,ערומ ,ןפָאלש יג :טגָאזעג ריד בָאה'כ .סנייצלא ...ןגרָאמ ...טנַײה ---
 ,רעטרעוו יד טָא ראפ םעצולּפ ךיז טקערשרעד ערומ
 ךיא ?סָאװ וטסייוו --- ,ךיז יז טעב -- ...ערעַײט ,עקשטעילָאּפ --

 ...ריד אב ָאד ןפָאלש טנַיײה לעוו
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 רענידָאג לעומש
 לקישטייראנומָאק עקדוי

1 

 ןיא טריפעגפיונוצ ןבעל סָאד ךימ טָאה לקישטייראנומָאק עקדוי 2
 ,טכאנראפ-רעמוז א םענייא

 ןיב ךיא .ביולרוא גָאט רעטשרע ןַײמ :טַײצ עטוג יד ןעוועג זיא סע
 "גנַיי -- רעדניק ןטרָאד ןפָארטעג ןוא ךַײט-עװקסַאמ ןופ גערב םוצ סיורא

 .ךעל
 ,עקווָאיל --- רעטייווצ רעד ,עקדוי ןסייהעג טָאה ךעלגנַיי יד ןופ רענייא

 "אזוצ ,עלא ייז ןוא ,ייגרעס -- רעטרעפ רעד ,עקשארבא -- רעטירד רעד



 .טגייווש עילָאּפ

 .עקנירעַײט ,רימ ביולרעד --

 ,ןגָארטוצרעביא טינ םעד ןופ טרעוו ןעילָאּפ

 .טכיל סָאד סיוא יירד .רעכיג סע ךאמ רָאנ --- ,יז טגָאז --- ,טוג ,ונ --

 .ץרוק עּפאנאק עניילק יד זיא ןערומ .טכאנאב טעּפש ןיוש זיא טציא

 -נוא ,ליטש טגיל יז .טינ טפָאלש יז .דרע רעד ףא טעבעגסיוא ךיז טָאה יז

 ןיוש עניילק יד טָא ,ךיז טכאד ,טעװ ןָא טנַײה ןופ .רָאג זיב קינעטרעט

 .ןסייה ריא טעװ עמ סָאװ ,ץלא ןגלָאפ

 זיא "רע; -- ,טייהרעטכארטראפ יז טגָאז --- ,עילָאּפ ,טסייוו וד --

 ייירעקיצראה אזא סעּפע ...רענדָאמ אזא

 .טגַײװש עילַאּפ .עזואּפ א

 טָא ..טקרעמאב טינ רענייק סע טָאה םיא זיב ?עילָאּפ ,טסייוו וד ---

 ..עילָאּפ ,ךיוא ריד אב .טעזרומראפ יוװ ,סיוא טעז ליומ ןיימ סָאװ ,סָאד

 .סיוא יוזא ךיוא טעז ליומ ןַײד

 .עילָאּפ זייב טרעפטנע --- ,ףָאלש ,ףָאלש ---

 .עזואּפ א רעדיוו

 ןייא רָאנ ןעמ טנגעגאב "רע; יװ ןכלעזא .,?עילָאּפ ,טסייוו וד --

 ..ןבעל ןיא לָאמ ןייא ...לָאמ

 :ךיז רעסיוא םעצולּפ טרעוו עילָאּפ

 יייוד ,ןרעוװ ןגיוושנא טינ טסעוו ---

 זיוה ןיא ָאד טָאה עמ יו ,גנערטש יוזא ןערומ ףא ןָא םעצולּפ טיירש יז

 ןוא ליטש רעִירפ ,טנייו ערומ .ןעִירשעג טינ םענייק ףא לָאמנייק ךָאנ

 טעב ןופ ןכירקּפָארא זומ עילָאּפ .רעקיטפאז ןוא רעקיטפאז ץלא ךָאנרעד

 יז טשוק ןוא רעטסעוװש ערעגנַיי יד םורא טמענ יז .ןטעברעביא יז ןוא

 עטעקאנ ערעייז .טשוקעג טינ לָאמנייק ךָאנ יז טָאה יז יו ,קראטש יוזא

 יז .טעב ןיא קירוצ עילָאּפ ךיז טגייל ךָאנרעד .ףיונוצ ךיז ןטכעלפ טנעה

 רעטומ רענעברָאטשעג רעד ןגעוװ ,ןערומ ןגעוו ,ךיז ןגעוו גנאל טכארט

 -רעד ,ליטש -- רעַירפ ,ןענייוו וצ ןָא ךיוא ןיילא סעּפע רעביא טבייה ןוא

 ,ןגָאט וצ ןָא ןיוש טבייה ןסיורד ןיא .רעקיטפאז ןוא רעקיטפאז ץלא ךָאנ

 ענעי טימ טאמיק יז טרעסומ ןוא ערומ טציז טעב ןפא ןעילָאּפ ןבעל

 .עילָאּפ טרעסומעג ירפרעדניא טָאה ןערומ עכלעוו טימ ,רעטרעוו עבלעז

 ,ךא ..!עלעדיימ שיראנ ,ןיילק --- ,ןעילָאּפ יז טרעסומ -- ,וד ,ךֹא ---

 יייוד
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 ןענַייז -- ,ןעמוקעגוצ זדנוא וצ רעטעּפש זיא סָאװ ,לכעלאג ןטימ ןעמ
 ."לקישטייראנומָאק; שינעמענוצ סעקדוי ןופ ןעוועג

 ךיז אב עקאט ,רעירפ ךָאנ רימ זיא לקישטייראנומָאק עקדוי ןגעוו
 טסיירד א רעייז זיא סָאד זא ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא ,עלעטש רעד ףא
 זא ןוא ןייג טינ סע ליוו זיוהרעדניק םוש ןייק ןיא ,לגנַיי ךערפ ןוא
 .ןרילָאזיא םיא ןעמוקסיוא טצוװ רעטעּפש-רעִירּפ

 יז בָאה ךיא רעדייא :יוזא טריפעגפוא רעדניק טימ ךיז בָאה ךיא רָאנ
 ךיז ,םישובלאמ עליוויצ ןיא ןָאטעגרעביא ךיז רעִירפ ךיא בָאה ,טרילָאזיא
 -עג רימ ןבָאה ייז ןופ ךאס א ,ךיז ןעמיראב וצ טינ ,ןוא ,ייז טימ טנעקאב
 ןוא טגלָאפעג ךימ ןבָאה ייז :ןרילָאזיא ייז טרָאּפשראפ בָאה ךיא ןוא ,טיורט
 ךיא לפיוו .רערעווש ןעוועג זיא ןעקדוי טימ .טנדרָאעגנַייא ךיז טכעלש טינ
 -עג טינ ץלא םיא ךיא בָאה --- ןטכאנראפ יד ןיא טכוזעגמוא טינ םיא בָאה
 -עגּפָא דָארג ביולרוא גָאט ןטשרע םעניא רימ סע טָאה ָאד ןוא .ןקאּפ טנָאק
 םיא קוק ךיא ,ךַײט גערב ןפא רימ ןגעקטנא רע טייטש טָא ןוא ,טקילג

 א טימ לגנַיי גנאל ןוא טראדעגסיוא ןא רעייז זיא סָאד :עז ךיא ןוא ןָא
 ךעלעכילּפ עניילק ןיא זיא סָאװ ,ךילּפ א -- לּפעק ןפא ךילּפ םענדָאמ

 ןבילבעג ָאי זיא סָאװ ,רָאה לסיב סָאד ןוא ,ןטָאשעצ ןבראש ןצנאג ןרעביא
 -לצרָאװ קראטש ,סיוא טזַײװ ,ןוא ץראווש עקפאד זיא ,ּפָאק ןפא םיא אב
 "אוועכילּפ א יװ טינ ּפָאק סעקדוי סיוא טעז סנטַײװרעדנופ זא יוזא ,קיד
 .רעגרע ךָאנ רָאנ ,רעט

 םורא ךיז טיירד סָאװ ,לטאי עטזָאלרָאװראפ סָאד ,רע זיא סָאד ,ָאי

 קרעמ עלא ףא ןעוועגסיוא ןיוש זיא סָאװ ,קרעמ רעװקסָאמ יד רעביא
 זיא סָאװ ,דניק א .דנאל ןסיורג רעזדנוא ןופ טעטש עסיורג ךאס א ןופ
 זיא טציא ןוא ,ןעמייהרעדניק ןוא סענומָאק עלא ןיא ןעוועגסיוא ןיוש
 .סאג רעד ףא רעדיוו רע

 ךיז ץעז ןוא םיא וצ ךיא גָאז -- ,עקדוי ,טנאקאב ןַײז רימָאל ---
 סָאװ ,קנאב רענרעצליה רעסייה רעטעקאנ רעסַײװ רעד ףא םיא ןבעל
 -עוקסָאמ גערב ןפא טלעטשעגקעווא זדנוא ראפ טָאה :אכאקמע עביל יד

 .ךַײט
 -עג ָאד טלָאװ רע יװ ,יוזא עקדוי טגערפ -- !ןאראפ ןרעכייראפ ---

 ,ןטנאקאב ןטלא ןא ןפָארט
 רעפטנע -- ,ןסָאריּפאּפ ןייק טינ ךיא טלאה עווכאּפ רעד רעטנוא ---

 ןטרָאד ,ןָא ...וד יו ,טעקאנ ןיב ךיא ,ךָאד טסעז וד --- ,לטיב טימ םיא ךיא
 .ייענעשעק רעקניל רעד ןיא זיא ,לקער ןַײמ טגיל

 רעװקסָאמ -- 210684080806 אסאזאץ8281106 א03440180 -- .כ.קימ 1

 .טפאשטריוװ עלאנומָאק
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 טזָאל ךַײלג רעבָא ,דאשכ טימ עגער לטרעפ ןייא רימ ףא טקוק עקדוי

 עלעקפוק ןיילק א ןיא ןגיל סָאװ ,ןכאז ענַײמ וצ ,ןגעווטסעדנופ ,ךיז רע

 ןיא ןַײרא טכירק ןוא לקער ןַײמ ףוא טבייה רע יװ ,עז ךיא .גערב ןפא

 :םיא וצ יירש ךיא .ענעשעק רעטכער רעד

 ןיא ןגיל ןסָאריּפאּפ יד .ךעלעבעווש יד ןגיל רעטכער רעד ןיא --

 ,רעקניל רעד
 ןוא עקדוי טינ ךיז טרילראפ --  ,ךיוא ךעלעבעווש ףראדאב ךיא --

 .ןסָאריּפאּפ לקעּפ סָאד ענעשעק רעקניל רעד ןופ סיורא טּפעלש

 ןַײז טרעוו ךַײלג רעבָא ,דאשכ טימ לקעּפ סָאד טנפע רע זא ,עז ךיא

 -עצ טלמעד .ןסָאריּפאּפ טימ לופ זיא לקעּפ סָאד -- ,טרעדנעעג םענָאּפ

 ;דיירפ טימ ךיז רע טַײרש
 ..!ןאראפ ץכעכייר !רעדעדעהא ,עדעדענדומדָאק --

 ןוא ,סָאריּפאּפ-"ארטסקע? ןטוג וצ זדנוא ןופ ןרעדעי ןַײא טלייט רע

 -אפ ענעבילבעגרעביא יד טימ לקעּפ סָאד ןּפאכסיורא ליוו לטאי א ןעוו

 קעווא רעדיוו רע טייג ןיילא ןוא .טנעה יד רעביא עקדוי םיא טיג ,ןסָאריּפ

 ףא ךאז רעדעי קירוצ ןַײרא טגייל רע יװ ,עז ךיא ןוא ,ןכאז ענַײמ וצ

 -- ךעלעבעווש יד ,ענעשעק רעקניל רעד ןיא --- ןסָאריּפאּפ יד :טרָא ןַײז

 .רעטכער רעד ןיא
 רעסאוו ןיא ןעמאזוצ ןעייג רימ ןוא טנאקאב ןיוש רימ ןענַײז טציא

 קעווא טייג רע .ןָאט עווענאגילוכ א ןעקדוי ךיז טסולגראפ ָאד .ןַײרא

 .ןקוטּפָא עקפאד ךימ ליוװ ןוא סופ א ראפ ןָא ךימ טּפאכ ,רעסאוו ןרעטנוא

 טלאה ןוא רעסאוו ןרעטנוא םיא וצ קעווא ךיוא ןיילא ךיא ייג טלמעד

 טול סע ליפ ךיא -- ,ךיז טקערשרעד רע זיב ,גנאל יוזא ןטרָאד םיא

 ךיא ןעוו ,ןאד טשרע ןוא -- ,טנעה ענַײמ ןיא ךיז טלבמָאב רע יו ,םעד

 רע .ּפָא םיא ךיא זָאל ,עקאט ךיז טקערש עקדוי זא ,רעכיז קראטש ןיב

 -- טינ ךימ לַײא ךיא רעבָא ,ךאלפרעביוא רעד ףא סיורא ךַײלג טמיווש

 "ראפ טינ לַײװרעד ןוא ןכוז ,ןקוק רע לָאז --- רעסאוו ןרעטנוא בַײלב ךיא

 סיורא ךיא םיוש ךאלפרעביוא רעד ףא .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןייטש

 גערב ןפא טייטש עקדוי זא ,רעכיז ןצנאגניא ןיב ךיא ןעוו ,טלמעד זיולב

 ,שטנעמ א רעדָא רענעגושעמ א ןיב ךיא זא ,טניימ ןוא רענעקַארשרעד א

 "רעד ךיז ןסָאלשאב טָאה רע ןוא ןבעל סָאד ןסערעד זיא סע ןעמעוו

 ,ןעקנירט
 ,ךאלפרעביוא רעד ףא סיורא םיווש ךיא ןעוו :עקאט סע זיא יוזא ןוא

 ,טכיילבעגסיוא קראטש א טימ ,רעסאוו ןיא ,גערב ןפא ןעקדוי ךיא ףערט

 "רעד טיירפרעד ךיז טָאה רע יװ ,םעד טול ןוא ,למענעפ יולב עליפא

 רימ ןענַײז טציא זא ,ךיא ליפ ,ןזיוואב ךעלדנע ךיז בָאה ךיא סָאװ ,טימ

 .רעטַײװ ןרָאפ ןענָאק רימ ןוא טנאקאב טוג ןעקדוי טימ ןיוש
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 רעדיוו םיא אב ךיא גערפ -- ?וטסליוו ,עקדוי ,ןסַיײברעביא סעּפע --
 טינ ךיז ךיא בַײלק סעוויוט ןייק ;ןפָא טרעלקרעד סָאװ ,ןָאט ןבלעז ןטימ
 בוא זיא -- .טינ ךיא ךיא לעװ ריד אב ךיז ןטעב רעבָא ,ןָאט ריד
 א טייטש קנאב רעד רעטנוא זיא --- ,רעטַײװ ךיא גָאז --- ,טסליוו וד
 ...קינייווניא ןוא ,לקישטנאדָאמעשט ןיילק

 עקדוי טָאה ,טרעכייראפ רעדיוו עלא ןבָאה רימ ןעוו ,ןסיײברעביא ןכָאנ
 :טגָאזעג ןוא טַײז א ןָא ןפורעגּפָא ךימ

 טאהעג טינ טַײצ ןייק טלמעד בָאה ךיא ,רערעל ,וד ,ןַײא ךיז רעה --
 ..רימ ךָאנ טגָאיעג ךָאד ךיז טָאה ןָאטלימ רעד ,ריד ןלייצרעד וצ

 א טימ שינעגעגאב א טאהעג ץעגרע טָאה עקדוי זא ,רָאלק זיא סע
 רענָא;צילימ א רָאנ ,טגערפעג םיא אב סעּפע טָאה רערעל רענעי ,רערעל
 -טנע וצ "טאהעג טינ טַײצ; ןייק טָאה רע ןוא ,טגָאיעג םיא ךָאנ ךיז טָאה
 רע יו ,םעד טיול .רעטציא ןָאט סָאד רע ליוו .ןגארפ ענַיײז ףא םיא ןרעפ
 .ןענאטשראפ ךיא בָאה ,"רערעל ,וד ,ןַײא ךיז רעה, טדערעגסיוא טָאה
 ,ליפעג טוג א ןשטנעמ םענעי וצ טָאה עקדוי זא

 -- ,טרעפטנעעג קיטליגכַײלג םיא ךיא בָאה -- ,טציא לייצרעד --
 זיב ןטראוווצ ךיא ןָאק ,טינ טַײצ ןייק טציא טסָאה וד ביוא .סנייצלא
 ,ןגרָאמ

 ...רעטציא רעה -- ,ןבוהעגנָא רע טָאה -- ,רעה ,רעה --
 טיצראפ ,עזארפ עבלאה א סיורא טגָאז רע :יוזא טלייצרעד עקדוי

 !!קישט-אכ, -- ,ןייצ יד ןשיוצ ןופ ַײּפש א טיג ,סָאריּפאּפ ןטימ ךיז
 עצראווש רָאּפ יד ףורא קילפ א טיג ןוא -- ,םיא אב סע ךיז טמוקאב
 ,טלייצרעד ןוא ,ןעילפוא ןראפ ל?גילפ יד לגיופ א יוװ ,ענַייז ןעמערב

 ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ךָאנ ,טגערפעג ךימ טסָאה וד סָאװ ,סָאד --
 טָאה עװקסָאמ רָאנ ,רעטעּפש ןלייצרעד ריד ךיא לעװ ,עװקסָאמ ןייק
 ןיא ךימ טָאה -- סעמע םעד ריד ןגָאז ,ןדאראּפ טימ ןעמונעגפוא ךימ
 ירד -- טקעמשרעד טינ ריש ָאד ערעילָאכ יד ןכָאװ ירד עטשרע יד
 יו ,םורא ךיא עדאּפ .טאהעג טינ ליומ ןיא עקווָאמאש ןסיב ןייק געט
 זיא סע זא ןוא גנוצ ןטעּפָאלָאסעגסױא ןטימ טנוה רעקידנעקניה רעד
 רעטנוא עקווָאשטנאלאק ףא סיוא יצ אזא ךימ ךיא ביג ,ןָאט וצ סָאװ ַאטינ
 ןוא ףָאלעגנָא ןא טרעוװ --- !אטסאב ןוא -- !קישט-אכ -- ַײוװמארט א
 ךעלקעלג יד ןעִיצ ייז ַײמעל ,ןרָאטקודנָאק יד ףא ןעיירש ןָא טבייה עמ
 ךיז גיל ךיא ןוא .רעדניק עקידלושמוא ןעשטעילאק ןוא טַײצ רעד ראפ
 יד סָאד זיא יו ,טכארטאב ןוא עקטארג רעטשרעדָאפ רעד ןיא לַײװרעד
 א בוא ,ךיא טכארט ,זיא יו -- !קישטדאכ -- ,טכאמעג עירענישאמ
 קיטש עטסוּפ ןייק טכאמעג טינ ןוא ןלאפעגרעטנורא עקאט טלָאװ שטנעמ
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 יד ךיז ןּפאכ לַײװרעד ?טינ יצ ,טיהראפ עקטארג יד םיא טלָאװ ,ךיא יו
 ןגושעמ א יװ ,ךעלסיפ ןוא טנעה עצנאג טימ גיל ךיא זא ,ךעלרעגריב
 יד ןופ סאג יד ןָאק עמ זא ,ןעַײרש ןוא ןעלדיז ךיז ןָא ןבייה ייז ןוא ,לצעק
 ,ןסיוו ייז ןליוו ,עיצילימ יד טוט סָאװ ןוא ,ךרודא טינ סעקינרָאזירּפסעב
 ,טַײל ענַײפ יד ,ןסיוו ייז ןליוו ,טעװָאס רעד טוט סָאװ ןוא ,ךעלרעגריב יד
 רעד ףא טקיטעּפשראפ ןבָאה ייז זא ,עקווארּפס א ןבעג ייז טעוו רעװ ןוא
 -נוא רעבַייװ יד טימ ןפָאלשראפ ךיז ןבָאה ייז לַײװ ,ראפרעד טינ טעברא
 ןופ ךרודא טינ סאג יד ןָאק עמ לַײװ רָאנ ,סענערעּפ עמעראוו יד רעט
 טנעה יד ראפ -- !קישטיאכ -- ןּפעלש ךימ טמענ עמ ןוא .ןסובָאל יד
 ךיא ןוא ,טינ ךיז זָאל ךיא ןוא ,סיורא עקטארג רעד ןופ סיפ יד טימ
 א -- !קישטיאכ -- ןרעיוט עטיור יד וצ זיב --- רימ רעטניה ןוא ,ירש
 :טכארט ןוא גיל ךיא ןוא ,ןטראוו ןוא ןעייטש סענָאגאוו עגנערעש עצנאג
 -- ןזַײװ עקדוי ריד טעװ ,ןעקדוי ןסע טינ טסיג וד !עװקסָאמ ,אהא;
 -- "ןלאזקָאװ ריפ יד אב ןכאמ ךיז רע טעוװ דאראּפ םענַײװמארט א
 טצעז ןוא עקשטָאלַאמָאסמָאק א עלעדיימ א ןפיול וצ טמוק --- !קישט-אכ
 לָאז ךיא זא ,ןפור ןָא ךימ טבייה ןוא סעקּפיצ יד ףא רימ ןגעקטנא ךיז
 ,ןבייהפוא טינ ךיז ןָאק ךיא זא ,ריא ךיא גָאז .סיורא עקטארג רעד ןופ
 טײרּפש .ןטינשעגּפָא סופ ןטירד םעד רימ אב טָאה ייוומארט רעד לַײוװ
 ריד לע ךיא ,םוק; :טגָאז ןוא ,עלעמאמ א יװ ,ךעלטנעה יד סיוא יז
 --- ,םורא יז ּפאכ ןוא -- !קישטיאכ -- ךעלטנעה יד ריא ךיא ביג *!ןפלעה
 -רע ךייוו אזא ןיא -- ,קישט-אכ -- ,לציק א יז ביג ןוא -- !קיטש-אכ
 יז ךיא ביג --- !קישט-אכ -- ,ךיז יז טעשטיווקעצ -- !קישטדאכ -- עלעט
 -- ,סעשַאלאכ ןיא יז טלאפ -- !קישט-אכ -- ,לכַײב ןיא שטעווק א
 -- םורא ןוא םורא .סיפ ךאמ ןוא עלעטַײב ריא ךיא םענ --- !קישט-אכ
 ןשיווצ רושטש רעד יװ -- !קישט-אכ -- ,גנורּפש א ךיא ביג ,אנאּפש
 -לימ ןכָאנ -- אנאּפש יד ,רימ ךָאנ -- ןָאטלימ רעד !ָאטינ --- ןוא סיפ יד
 לשעקעל א םענייא אב עלעקעטש א סיורא ּפאכ א טיג לטאי א סנַײמ .ןָאט
 ןשיווצ ןַײרא קור א סע טיג ןוא ןלירב טימ שוילעּפאק םענעיורטש א ןיא
 ןיא לפַייפ ןטימ סיוא יצ א ךיז טיג ןָאטלימ רעד .ןָאטלימ םעד סיפ יד
 -- רעטשרע רעד ןעוועג זיא טָא !טלעוו קע ,ןָאדָא-ָאטעג ךיז טָאה סע .ליומ
 ..!עװקסָאמ ןיא רעניימ דאראפ -- !קישט-אכ

 ןַײז רימ וצ טיירדעגסיוא ןוא טכארטראפ גנילצולּפ ךיז טָאה רע
 -קניוו עכעלרעסיוא יד סָאװ ,ךעלגייא יד טימ םענָאּפ טראדעגסיוא לָאמש
 ךיא .ףורא ןּפוצ ןייא ןיא ךיז ןטלאה ,ןרעיוא יד וצ סָאװ ,יד ,ערעייז ןעל
 ,ןקיבײלגמוא ןא ןופ לכיימש ןטימ טלכיימשעג ןוא םיא ףא טקוקעג בָאה
 דאראּפ םענַײװמארט א טימ עסַײמ א טכארטעגסיוא ךיז טָאה דניק א
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 רע זא ,סיוא טזַײװ .ןלאזקָאװ ריפ יד ןופ ץאלּפ רעקסלָאמָאסמָאק ןפא
 רעדנא ןא רָאג טימ ןוא ,טקרעמאב לכיימש ןקיבײלגמוא ןַײמ טָאה
 :ןבעגעגוצ רע טָאה ,גנילגנוי םענעסקאוורעד ןקִיור א ןופ ןָאט א טימ ,ןָאט

 -נאג ,ןליּפשּפָא טנעקעג טינ עידעמָאק אזא ןיוש ךיא טלָאװ טציא --
 ףֹא םיא ןסיגסיוא ,טגיט ןטיור שאלפ א עיראילעצנאק רעד ןיא ןענעוו
 ייװמארט רעד זא ,ןעניימ לָאז עמ זא ,סופ א ןגייברעטנוא ,ןסלער יד
 ןצכערק ןוא ןגיל ,סופ ןבלאה ןצנאג א רימ אב ןטינשעגּפָא עקאט טָאה
 ,ןטכארטאב טוג ןעמ ףראד ךאז אזא -- ,עירענישאמ יד ןטכארטאב ןוא
 רימ טסיג וד ןעוו ,רערעל ,טָא ..שרעדנא סעּפע טציא טכארט ךיא ןוא
 ...עצייא ןא

 ןיוש ,עלעדִיי עניילק סָאד רָאנ עז -- ,טכארטעג ךיא בָאה -- ,ע;
 :טגָאזעג ןוא לטנעה א אב ןעמונעג םיא בָאה ךיא ןוא *!עציײא ןא סע ליוו

 םוק .רעטעּפש ףא סעסַײמ יד ןוָאל רימָאל ,עקדוי ,סָאװ וטסייוו ---
 ,ךַײט ןיא לסיב א ךָאנ רעסעב

 -עביא ןָא .טאהעג ביל קראטש עקדוי טָאה רעסאוו זא ,סיוא טזַײװ
 ,רעסאוו ןיא קעווא רימ ןענַיײז ,טנעה יד אב ךיז קידנטלאה ,דייר עקיר
 ךיא .ןענָאק רימ סָאװ ,ןזיועג ןרעדנא םעד רענייא רימ ןבָאה ָאד ןוא
 סעטאיּפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ טמיווש עמ יוװ ,ןעקדוי ןזיוועג בָאה
 ,ץָאלק א טמיווש סע יוװ ,ןזיוועג רימ טָאה עקדוי ןוא ,רעסאוו ןרעביא
 ,טמיווש דרעפ א יו ןוא ,טמיווש ץאק א יו ןוא ,טנוה א טמיווש סע יו ןוא
 לָאמארעדיװ רע טָאה ךָאנרעד .טמיוש ענעדִיי עקידעגַארט א יװ ןוא
 -עגסיורא רעסאוו ןופ ךימ ןוא ענַײז ךעלגייא יד רימ ףא ןסירעגפוא
 ,טּפעלש

 -ָאמס ןגעו רעה .רערעל ,קנאב רעד ףא עלַײװ א ןציז ריִמָאל ---
 סָאװ ,טלעג סָאד ןעגנאגעגסיוא רימ אב זיא סע זא !קראמ רעקסנעל
 ןפא קעוװא ךיא ןיב ,עקשטָאלָאמָאסמָאק רעד אב ןעמונעגוצ בָאה ךיא
 -עפאראמ א ,לטאי א רימ וצ ןענאטשעגוצ זיא ָאד .קראמ רעקסנעלַאמס
 רעטעּפש םיא ןיא ייומארט רעד .סעטאמש ןיא עלעריגעּפ א ,לקישט
 ןעייטש ָאד רָאנ .ןפלָאהעג טינ טָאה עקטארג יד .טיוט ףא ןרָאפעגרעביא
 ןקאמשעג ןעלגערּפ סָאװ ,סעבאב עטיור ייווצ רעטניה לַײװרעד רימ
 ;לקישטעפאראמ םוצ ךיא גָאז .ךעלדנעפ-טָארב ףא רעזאכ

 -נעפ-טָארב ןופ שטיווק לקיטש א ןשאווּפָארא טסנַאק וד ,עקנעס ---
 ?עלעד

 טצנאלג ןוא סרעקוק עטאוועּפעילש יד רימ ףא לטאי סָאד טצָאלג
 ;ןייצ יד טימ
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 !סייה ?טנעה יד טימ ---
 םעד לקיטש ןייא ביג ,שטיווק ךעלקיטש ייווצ פָארא ןיילא ךיא פאכ

 ,קידנפיול ,ןוא ,ןָאטלימ א ךימ טקאפ !סיפ -- עדייב ןוא ,עלעריגעפ
 -שופ זיב -- ַײרעשטיװק א .סעדעגאי טימ רעטלומ א רעביא ךיא רעק
 א וצ טמוק .ןגָאלש ןָא ךימ טבייה ןוא סאק ןיא ןָאטלימ רעד טרעוו !ןעניק
 ןָאטלימ םעד טמענ ןוא עווכאּפ רעד רעטנוא לכלעפטרָאּפ א טימ לרעגריב
 ןיא רע זיא יוזא --- עפכינ יד טינ ריש ר טּפאכ ןיילא ןוא ,טנאה רעד אב
 ;ןָאטלימ רעד טַײרש .ןָאטלימ ןפא סאק

 !טנאה יד ּפָא זָאל ּ!רעגריב --
 :לרעגריב סָאד טַיירש
 רָאט עמ !לקריצ ןיא םוק ,רענַאיצילימ רעגריב ,לקריצ ןיא םוק --

 .טינ רָאט עמ ,רעדניק ןייק ןגָאלש טינ
 .יירעּפמא ןא קעווא טייג
 ;ןָאטלימ רעד
 !רעגריב --
 :לרעגריב סָאד
 !ןָאטלימ --
 -קראמ יד ףא -- אנאּפש ןַײמ ,לרעגריב ןפא ךיז ןפראוו טַײל-קראמ יד

 ןֶא ןעמ טסעגראפ לַײװרעד !!לָאנָאמ-לָאגָאג זיב -- ,געלשעג א -- ,טַײל
 -וקָאד א ןעמענסיורא לרעגריב םעד טסייה ןָאטלימ רעד .ןצנאגניא רימ
 !לָאמנייא ןיוש --- שטנעמ א טָא !רערעל א ?וטסיב רעװ .ןזיײװ םיא טנעמ
 וד .טנעקרעד ךיד בָאה ךיא זא ?וטסייװ ,ריד ךיא לייצרעד סָאװ וצ ,אש
 ךיז רימ ןבָאה ןיקסראשטאנול אב ?טסקנעדעג וד .רערעל רענעי טסיב
 ,ןעוועג טינ םייה רעד ןיא זיא יקסראשטאנול .ןפָארטעג ךָאנרעד ריד טימ
 ,ןענעכערּפָא ךיז ןעיושזרוב יד טימ דנאלסיוא ןיא ןרָאפעגקעווא זיא רע
 .רימ טימ ןדייר טלָאװעג טינ ןוא טלַײעג טסָאה וד ןוא

 ךיא בָאה טלמעד -- .ןסירעגרעביא םיא ךיא בָאה -- ,ָאי ,ָאי --
 -ראשטאנול וצ ,רעטציא עשז לייצרעד זיא .טאהעג טינ טַײצ ןייק עקאט
 ?ןגָאלשרעד שטָאכ ךיז וטסָאה ןיקס

 ,טיירפרעד ךיז טָאה עקדוי
 ..צ טראוו ?טנעקרעד טינ ךיד בָאה ךיא ,ןעדָאװ !וד עדאווא ---

 ...סָאריּפאּפ א ביג ..ןעוועג טעברא ךאס א ךָאנ זיא ןיקסראשטאנול זיב
 עמ .ענטָאכָא ףא לרעטסיולק םאב לָאמנייא יוזא ייטש ךיא -- !קישטדאכ
 טרעדנוה ףניפ .קָאלג ןסיורג םעד ןעמונעגּפָארא סָאװרָאנ טרָאד טָאה

 .ראוולוב ןפא לָאמקנעד םלָאגָאג --- טניימעג 1
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 א יו סע טגנילק -- לגָאנ ןטימ ריר א .עזדנַארב רעליוה ןופ ,גָאװ דופ
 ;ךיז טריפראפ לכערּפשעג א -- רעה ךיא טשרע .ענורטס

 ןעמ טמענ סרעטסיולק עלא .עכולעמ עשידִיי א -- רעהאיןיהא --
 ...טשינרָאג ןוא רעטנורא

 :רענייא טגָאז

 .סאג ןטימ ןיא טקנוּפ טייטש סע ,גנוגעוואב רעד טרעטש סע --
 :רעטייווצ א טגָאז
 ,..דיירסיוא ןא יו ,רעמ טינ זיא סע ---
 :רעטירד א טגָאז
 ...ןשטנעמ ראפ רעזַײה ןעיוב ףא לגיצ ףראד עמ --
 :רעטרעפ א טגָאז
 ,..לגיצ ןכאמ ןוא םייל ןטענק ףא ןאראפ ןשטנעמ גונעג --

 ךיז ןָאק עמ ןוא ןרעהוצ ךיז ןָאק עמ .סקידעבעל א -- לכערּפשעג א
 םענ ךיא ןוא ,קילייווגנאל רימ טרעװ .ךיז טליוו םענייא יוװ ,ןרעהוצ טינ
 ךיא טשרע ,געוו ןיא רעטַיװ ךיז בַיילק ןוא ךעלדנייב לקעּפ ןַײמ רימ
 קעווא טגייל ןוא סאג רעד ןטימ ןיא רעדינא ךיז טלעטש דיי א -- רעה
 -יירטעצ רעד טימ סרעטסיולק יד ראפ ןָא ךיז טמענ ןוא עדער עצנאג א
 ןוא ,שטיווק א טימ ןוא ריוּפאק סָאד טדער שיסור א .ןעמאמ רעטרעב
 ,רעטנוא םיא ןטלאה עטלא רעבָא ,םיא ןופ ןקעזיוכ טַײלעגנוי

 טלסיירט ןוא עלעטצירּפ עקניטלא יד טעשטיווק -- ,טָאג ןייא --
 ןיא -- ,סעזעג ךעלפַײרש ףא ריא אב טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ קאר
 ,ןטלאטשעג יײרד ןיא טָאג ןייא --- ןטסירק אב ַײס ,ןדִיי אב ַײס טָאג

 ןיא ּפָאק ריא טימ ךיז טלסיירטעצ עטלא יד ןוא ,רעטכעלעג א טרעוו
 .ןרעוו ליטש טינ ץלא ליוװ דָיי רעד ןוא --- ,רעקראטש ךָאנ לקישטּפעשט

 טינ ןכאז עכלעזא ןיא ןעמ טמוק ,רעגריב ,ךעלקעזיוכ ןייק טימ ---
 סָאד !קלָאפ סָאד ןעמ טנרָאצרעד סָאװ וצ -- ,רע טעשטיווק --- ,ּפָא
 טביילג רענייא רעדעי --- ענימעקפאנ א .ךיוא ביילג ךיא ןוא טביילג קלָאפ
 !םעשאה-לעליכ א -- ,ןפיוא ןַײז ףא

 ידי רענעגושעמ א שעמאמ

 יז טעז עמ -- רעטעג םוש ןייק ָאטינ :טכארט א רימ ךיא ביג
 טימ ףיונוצ ךיז ךיא דייר .ןענרעלנָא ןעמ ףראד דִיי םעד רעבָא -- ,טינ
 ןוא ןאקראּפ טַײז רעטייווצ רעד ןופ ףורא טכירק רענעי ןוא ,ןעקווָאיל
 יד טמוק סע ןוא ,למוט א טרעװ .לגיצ א ּפָאק סנדִיי ןפא ּפָארא טזָאל
 --- ךיז טוט סע ןוא ,ןטַײר וצ ןעמוק דרעפ ףא סענַאטלימ ןוא ,ףליה עכיג
 ,ייברעד ןעוועג ךיוא זיא רע !רע טייג טָא ,אש !רעטאעט

 -קערש ןעוועג זיא רע .לכעלאג א טקורעג ךיז טָאה קנאב רעזדנוא וצ
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 רע .ןקידעזווינ א רעייז טאהעג רע טָאה ןעזסיוא ןא ןוא .ןזָאלעגּפָא ךעל

 :ןָאטעג םורב ןווָאסאב א טָאה

 ?םעראוו זיא רעסאוו סָאד !עקדוי --

 ,ךיז לוויוט !סָאמ רעד וצ טקנוּפ !עַײכעמ א .לרעטָאפ ,קיטנא ןא ---

 ןֿפױל ןעגנוטַײצ ךָאנ דלאב ףראד עמ --- ,ךיז לוויוט ,לרעטָאפ

 ?רע זיא רעוו ---

 .ענומָאק ןַײמ ןופ ---

 ;:ףורא ךעלגייא יד טימ ןָאטעג קילפ א טָאה עקדוי

 ןַײמ טימ טרָאד ךיא בָאה .לרעטסיולק ןיילק א ןענאטשעג זיא'ס --

 .ּפערקָא טימ טכאנ א סעקעּפָאק ןעצ םיא טלָאצעג .טאהעג עריד ענומָאק

 ןטימ ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא ,ןעמונעגּפָארא לרעטסיולק סָאד ןעמ טָאה

 -- :םיא ךיא גָאז ,ןטעב סעווָאדענ טלָאװעג רע טָאה .למיה ןרעטנוא ,סאג

 טציא ןיוש טיג סעוװָאדענ ןייק --- עכָאלעמ עקידעזווינ יד ,לרעטָאפ ,ףראוו

 א ןכוז ןעמאזוצ רעסעב םוק .ךעלאג א ךָאנ טארפיב -- טינ רענייק

 גָאר ןפא ןלעטש ךיז טסעװ וד ןוא ,ענומָאק רעצנאג רעד ראפ רעלעק

 -ייצ ןופ רענָאילימ א ןרָאװעג זיא דלישטָאר לַײװ ,ןפיוקראפ ןעגנוטַײצ

 ןוא ,ןעגנוטַײצ ןופ רעדראילימ א ןרָאװעג זיא רעלעפקורד ןוא .ןעגנוט

 "סיורא טנעה סעסעווָאמאכאלאמ םענופ ןעגנוטַײצ יד ןבָאה ןסופיירד

 ןעגנוטַײצ יד ןיא סעמָאכלימ ענַייז עלא טָאה ןָאילעּפאנ ןוא ,טּפעלשעג

 -ייצ טימ זַײװלגנִיי ןבָאה טלעוו רעד ןופ ןדלעה עלא ןוא ,טליּפשעגסיױא

 ןטַײר ןָאק סָאװ ,לקישטייראנומָאק עקדוי ,ךיא ןוא ,טלדנאהעג ןעגנוט

 עװקסָאמ ןייק ףורעד לעִיצעּפס ןיב ,רעכיוו ףא ןעמיווש ןוא טניוו ןפא

 ךיא לעװ ןעיושזרוב ןייק !ענומָאק ןַײמ ןיא ,עלעטאט ,םוק !ןעמוקעג

 "נוטַײצ ערעזדנוא טימ רימ ןלעוו טלעוו יד רעבָא ,ןַײז ןזָאל טינ םענייק

 טלעוװ רעד ןיא ןשטנעמ עטשרע יד .עלעטאט ,ןעז וט'ס ,ןרעקרעביא ןעג

 -פיונוצ רעכעלי-זיומ עלא ןופ אנאּפש עצנאג יד ןרימ !ןרעװ רימ ןלעוו

 ,ןשטנעמ ןַײז ןיוש ןרימ זא ,ךָאנרעד .ןכאמ ןשטנעמ ראפ ןוא ךיז וצ ןראש

 ,ןרָאטנָאק טימ ,רעביטש טימ ,ןטאניבמָאק ענעגייא ןעיױבנָא ךיז ןרימ זא

 ןענאלּפָארעא ןוא ןליבָאמָאטװא טימ ,סעיצקאדער טימ ,סענישאמ טימ

 טָא ,טאנ ;ןגָאז ןוא ןבעגקעװא סעקיװעשלָאב יד ץלא סע רימ ןלעוו

 !ןָאק אנאּפש סָאװ ,טעז

 "נָא לָאקמעדיוק ןבעל ןיא ןעגנאגעג םיא זיא סע זא ,טלייצרעד עקדוי

 טימ לכעלאג א גָאר ןפא ןלעטשקעווא ןוא עװקסָאמ רעד זָאנ א ןבַײר

 .ןייג ןיוש סע טעוװ ךָאנרעד ,ןעגנוטַײצ

 יד ןיא ןבעגעג קוק א םיא טָאה לכעלאג סָאד זא ,טלייצרעד עקדוי

 ;ןָאטעג גָאז א יוזא ןוא ןגיוא
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 :טוג .רעטעראפ עקדוי -- אזא ןעוועג ךיוא זיא עדייזרעטלע ןַײד ---
 ."שקרָאשטעװ, יד ןפיוקראפ לעוװ ךיא

 יד טפיוקראפ ןוא איאקסרעווט ףא לכעלאג סָאד טייטש טציא --
 --- רָאנ ,טינ רע ןָאק ןעַײרש .קינייוו םיא אב טפיוק עמ ."עקרָאשטעוװ;

 טימ ןבָאה רימ .ןענרעלסיוא ךיז רע טעװ טַײצ רעד טימ !עשָאקשינ
 סעיײּפ-ןוא-דרָאב םיא רימ ןלשוו לסיב א רעטעּפש :טדערעגּפָא ןעקווָאיל
 ןופ ןעמ ןָאק ןזיוה רָאּפ ַײרד -- ןדַײנשּפָא ןטפאק ןבלאה א ןוא ןרעשּפָא
 "יירפ עקדוי טָאה -- ,רעטיירדעצ א ...זיא רע .ןכאמ ןטפאק ןבלאה ןַײז
 -- רעדורב ןַײז ,אזא עכָאּפשימ א -- ,ןָאטעג ץילב א ךעלגייא יד טימ ךעל
 ןלייה רָאנ ,רענַײז רעדורב רעד ,רע זיא רעטקָאד רעטמיראב א .ךיוא
 ,רע טַײרש -- "ןלייה טינ סעקיװעשלָאב ןייק לע ךיא; .טינ רע ליוו
 ןשטיוועיליסאוו ילָאטאנא וצ/; .ןיקסראשטאנול אב ןפָארטעג םיא בָאה ךיא
 אב סעקעּפָאק ןעצ, .ךיא גערפ --- ?*סָאװ וצ, .רע טגָאז --- ,"ךיא ףראד
 רעדורב רעד ,ןסאג יד רעביא םוא טייג רע .רע טגָאז -- ,"ןעמענ םיא
 ריר א םיא רע טיג ,לעפטרָאּפ א טימ םענייא טפערט רע זא ןוא ,רענַײז
 טגָאז --- ,טעױװירּפ, .ןַײרא לטפניפ א םיא טקעטש ןוא עציילּפ רעד אב

 יוזא ןעוועג זיא רענייא :ןעזעג ןיילא בָאה ךיא *!אגעלָאק -- ,םיא וצ רע
 קוק א טָאה רע זא ןוא ,טנאה יד ןבעגעג םיא טָאה רע זא ,ןגָארטראפ
 סָאװק .רענעגושעמ א זיא רע זא ,.ןעזרעד רֶע טָאה ,םיא ףא ןָאטעג
 .?סעקעּפָאק ןעצ; -- .םיא אב רע טגערפ -- *?וטספראד

 סעטאמש סכעלאג ןפא עקדוי טָאה -- ,ןקָאלּפ א זיא רעד רָאנ --
 ינק יד ףא סיוא רע טייטש טכענ ענעצנאג -- ,ןזיוועגנָא קנאב רעד ףא
 םעד טלָאװעג לָאמנייא םיא טָאה עקסאוו .ןעלּפערּפ ןייא ןיא טלאה ןוא

 .ןטלאּפש ּפָאק
 ?עקסאוו זיא רעכלעוו ---
 ךיוא טָאה רע .רעלעק ןיא טגיל ,סיפ ןָא זיא רע .ָאטינ ָאד זיא רע --

 -ּפָא סיפ עדייב םיא טָאה ַײװמארט א ."סעקרָאשטעוװ; טימ טלדנאהעג
 ךיז לָאז סע רעוו ,ןעוועג טינ .עקסאוו ןעוועג קינרָאזירּפסעב א .ןטינשעג
 רע -- ןיקסראשטאנול וצ עקאט ךיא ייג םעד ןגעוו .ןעמענָא םיא ראפ
 ןטנעמיל ןלָאצ םיא לָאז ייוומארט רעד ,ןעמענָא ןעקסאוו ראפ ךיז לָאז
 ןלייט ץלא ןוא ,ענומָאק רעד ןיא ךיוא ךָאד זיא רע .ענומָאק רעד ראפ
 -אנול ,טינ ץלא םיא ףערט ךיא רָאנ .ךיוא ךעלאג רעד .ךַײלג ףא רימ
 ךיא בָאה םינָאיניא ךאס א .ָאטינ םייה רעד ןיא לָאמנייק --- ,ןיקסראשט

 ןייק ָאטינ !עקשטָאט ןוא אש טציא ןוא ...ןיקסראשטאנול וצ ,םיא וצ

 ןָאפעלעט .עקווָאלאּפאכ רעד ףא רימ וצ ןייג וצ םוק ,ריד ראפ רעמ טַייצ
 ,ץָאלק עקסאוו טערקעס ןַײמ וצ רעירפ ןָא גנילק .רעכעל ריפ ןלונ ירד
 יייעצינארגאז קעווא טינ ןיב ךיא יצ
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 ןטימ) ערוועכ ענַײז ןפורפיונוצ ,גערב םוצ ןפָאלעגקעװא זיא רע ןוא
 ,טעברא רעד וצ רעדָא ןסע םוצ רעטעברא ףיונוצ טפור עמ יװ ,(ךעלאג
 ,סיורא ךַײט ןופ ךַײלג ןוא טגלָאפעג םיא טָאה ערוועכ יד ןוא

 רעד ףא ןסעזעג ןענַײז רעדניק ַײרד :ןעזעג ןוא טקוקעג בָאה ךיא
 סָאװ ,רעדניק עיולב ,עטראדעגסיוא ַײרד ,קנאב רענרעצליה רעטראה
 ,ךעלעקטאמש ערעייז ןיא רעכעל יד טכוזעג טנעה עקירעטיצ טימ ןבָאה
 אב טָאה סע ןוא ,ךאס א ןעוועג זיא רעכעל .ןקעטשוצניירא סיפ יד ןיהּווװ
 -עג רעכעל עקיטכיר יד ןבָאה ייז זיב ,טַײצ לסיב שּפיה א ןעמונעג ייז
 .ןענופ

 -ראפ עטקילפעגּפָא יו ,קנאב רעד ףא טצעזעגסיוא ןסעזעג ןענַייז יז
 .טּפוצעג ךייה רעד ןיא ןעמערב ענַײז טָאה עקדוי ןוא ,לגייפ ענערָארפ

 רעד וצ ןגָארטעגקעװא ךיז טירט עסעװרָאב עקנילפ טימ ןבָאה ייז
 טנַאקעג טינ ,ךעבענ ,טָאה ךעלאג רעד ןוא ,ןעגנוטַײצ ךָאנ יירעקורד
 ,ייז ןופ ןענאטשעגּפָא זיא ןוא ןפיול
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 -עג םיא ךיא בָאה ,עקווָאלאּפאכ ףא ןעקדוי וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 .םענעמונראפ א ןפָארט

 רימ וצ ךיז טָאה לקניוו א ןופ .לקנוט-בלאה ןעוועג זיא רעלעק ןיא

 וצ טקוקעגפורא סָאה רש .טרעליוקעגסיורא עקסאוו רעקיסיפנָא רעד

 זיא ּפָאק רשטרעביײשעצ ןַײז ןוא ,ךעלגייא ענטומ עיורג ענַײז טימ רימ

 .טלעטשעגפוא ןעלדָאנ ענַײײז טָאה סָאװ ,רעלכעטש א ףא ךעלנע ןעוועג

 גערפ א ןוא לגייא ןקניל ןטימ ןָאטעג קנווװו א רימ וצ טָאה עקסאוו

 :ןָאטעג

 ?ןעקדוי וצ ,עלעטנוזעג רעַײא ,ןעמעוו וצ ---

 טָאה עקסאוו ןוא ,ןיושראּפ א סעּפע טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא עקדוי

 ;ןטלאהראפ עליו א ףא ךימ

 ?ןאראפ ץכעכייר ---

 טרעליוקעגקעווא ךיז טָאה עקסאוו ןוא ,טרעכייראפ עדייב ןבָאה רימ

 זייא ךעלציפ עניילק טימ :ןָאט טעברא סעקדוי ךיז ןעמונעג ןוא רימ ןופ

 לקניוו ןטייווצ ןיא ןיא סָאװ ,ןשטנעמ א םענייא ןופ ּפָאק ןלעג א ןבַײר

 .סעטאמש ןיא ןבָארגראפ ןגעלעג

 טָאה ,טנעקרעד ךימ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןפָאלעגוצ רימ וצ זיא עקדוי

 :טשיוטנא עלעסיב א ךיז רע

 בָאה ךיא -- ,טסייטש וד סָאװ ףא ךיז ץעז ,ונ ?ןעמוקעג !איא --

 ,טינ טַײצ ןייק טציא
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 "אט ןקיצנייא ןפא זיא סָאװ ,ןיושראּפ ןלעג םוצ ןפָאלטנא זיא עקדוי
 ךיז בָאה ךיא ןוא ,םיא אב טערַאּפעג רעדיוו ךיז ןוא ,ןגעלעג ןאשט
 ינק ענַײמ ןביוהעגפוא ,"ןענאטשעג ןיב ךיא סָאװ ףאע טצעזעגרעדינא
 .טנעה יד טימ ייז ןעמונעגמורא ןוא

 ,סאנ ,ץראווש :רעווייק א יו רעלעק א .טקוקעגמורא ךיז בָאה ךיא
 ךעלבַיש ייווצ יד ,ןַײש גראק טיג לרעטצנעפ עכיוה סָאד .רעטצניפ
 ןופ סנטָאש טימ ןוא עטָאלב טימ טעּפאילראפ ּפָארא זיב ןביוא ןופ ןענַײז
 ענַײז ןעיוב ןָא טבייה עקדוי ןענאוונופ טָא .סיפ עקידנענאּפשייבראפ
 טזָאל עקדוי רָאנ ,"...ןענאלּפָארעא ןוא ןליבָאמָאטוװא יד טימ ןטאניבמָאק,
 ;טלכיימש ןוא וצ טמוק רע .ןטכארט טינ גנאל

 טָא !רערעל ,טונימ רעקיטכיר רעד וצ ןעמוקעג עקאט טסיב --
 .ןָאט קוק א טסגעמ .שטנעמ א סיוא טייג

 ?ענומָאק ןַיײד ןופ ךיוא זיא רע ---
 ,קראמ רעקסנעלַאמס ןופ עקרעגוא עלעג א ,ןיינ --
 :טלייצרעד ןוא ןזיוה יד ןָא ענַײז ךעלטנעה יד ּפָא שיװ א טיג עקדוי
 ךיא טשרע ,ָאניק ןופ קירוצ טַײצ לקיטש א טימ יוזא ךיז ייג ךיא --

 טגָאלש סעבריק רעלעג א עלעקשזָארד ןפא ןוא ,עלעקשזַארד א -- עז
 םעד טלאה ןוא לּפערט ןפא טייטש ןָאטלימ רעד .ןָאטלימ א טימ ךיז
 .ןבעל-ןוא-בַײל סנלעג ןפא ךיוב ןַײז טימ טגיל ןוא טנעה עדייב ראפ ןלעג
 םעד טגָאלש ןוא סיורא םיא אב עליו עדעי ךיז טסַײר רעלעג רעד
 שטנעמ ןייק זא ןוא ,ןטַײז עלא ןיא םורא ךיז טקוק ןָאטלימ רעד .ןָאטלימ
 א ןוא טנעה יד ראפ ּפאכ א ןלעג םעד רע טיג ,טנעַאנ טינ ךיז טעז
 -- וצ טוג ךיז קוק ךיא .רעטַײװ טראפ ןוא ,"עניטַאקס ,ץיז , :יירשעג
 רעד עקסירָאב ,רעטנאקאב רעטלא ןא ךָאד זיא סָאד -- ,עז ךיא טשרע
 ,טלדנאהעג רע טָאה ךעלרעּפמַײװ טימ !קראמ רעקסנעלַאמס ןופ רעלעג
 ןטייווצ ןפא ףורא גנורּפש א ךיא ביג .ןפָאלראפ םיא טימ זיא עסַײמ א ןוא
 :יירשעג א ביג ןוא עלעקשזַארד םעד ןופ לּפערט

 ?טעקָאילשזעגנָא יוזא ךיז וטסָאה ּוװ ,טראקנעב רעלעג ,עקסירָאב --
 !?יירא ןריהעג ענַײד ןיא דנארב א

 ;ךיא גָאז ןָאטלימ םוצ ןוא
 -ָאקאז עקסטעווָאס ךוב ןצנאג םעד סיורא ּפעלש א רָאנ ביג ,ונא --

 ןעַײרפ א ןגָאלש געמ עמ זא ,ןבירשעג טרָאד טייטש ּוװ ,זַײװ ,סענ
 ?רעגריב ןרעקיש

 טַײז ןַײז ןופ רעדיוו ךיז טיג ןוא עטאוועמאט ןָאטלימ רעד ךיז טכאמ
 :גערפ א

 ?סנגיל ןגָאז ףא רעקטירּפ אזא ןוא אזא סָאד וטסיב רע ןוא ---
 ;םיא ךיא רעפטנע
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 ליומ סָאד טינ רימ ּפעלקראפ ןוא ןייצ ןייק טינ רימ רילומ וד --
 וצ סעווארּפ ןוא ...ןעזעג בָאה ךיא ...ןגָאלשעג טסָאה וד ...אוולאכ טימ
 ,טינ וטסָאה ןגָאלש

 א רענלָאק לקיטש א ראפ ךימ ליוו ןוא לעַאּפסינ ּפאנק רע טרעוו
 :לָאז א ךעליירפ םיא ביג ןוא סיורא שטילג א ךיז ךיא ביג ,ןָאט םענ

 רענעלאפראפ א ,גונעג ןוא ךיז טלציװעגּפָא !אקשטָאט ןוא אש --
 ָאד םיא טימ ךיז וטסעװ סָאװ !רענַיײמ קָאטארב רעד ,רע זיא קינרוקיש
 -סיורא רענייב יד ןופ קָאילק םעד עשטאילק א אב ןוא ןעשטָאּפָאלכמורא
 ןּפאכ ןיוש טעװ רע ,ןעגנערב םייהא ןיוש םיא לעװ ךיא ,ךימ זָאל .ןעיצ
 !ףימ א קינרוקיש א ,רימ אב

 לַײװרעד ךיז טסעמראפ רעלעג רעד .רימ ףא קוק א ןָאטלימ רעד טיג
 ,ּפָארא צלעקשזָארד םעד ןופ םיא ףראוו ךיא ןוא ,ןדייב זדנוא ףא

 םעד ,טכאמעג טכערוצ סנַײז לקיסאּפ סָאד ןָאטלימ רעד טָאה !עליימ
 ןעמעוו ךָאנ ָאטינ .געוו ןַײז קעוװא זיא ןוא טקוראפ ןטניה ןפא רעַײּפש
 ןופ ןרָאװעג רעטָאּפ זיא רע סָאװ ,ןדירפוצ עליפא זיא רע .ךיז ןגָאי וצ
 טפָאלש .רעלעק ןיא ךיז וצ ןּפעלש וצ ןלעג םעד גנערב ךיא ןוא .םיא
 טרעוו סעלסעמ ַײרד ףא ןוא ,סעלסעמ ייווצ רעלעק ןיא רימ אב ּפַא רע
 *טיוט א ןּפעלש וצ ךיז רע טמוק םורא ךָאװ א ןיא ןוא ,ןלאפראפ רע
 !סיוא-יוא-יוא ,ע"עקדוי :רימ וצ טגָאז ןוא רעטקירענעצ ןוא רערעקיש
 "!רראטשיכ !קעדעד-ע ןא

 יד -- קאר טכערב ןוא יוזא ךיז טרעגלאוו רע זא ,סעלסעמ ייווצ
 עמ ,רעקיש -- טניימעג עליכטאכעל .ןכָארבעגסױא ןיוש לאג ענירג
 םוצ לשעלפ א םיא טוװרּפעג .ןרעטנימּפָא לשעלפ א טימ םיא ףראד
 !רָאג ןוא טכערב -- ןעמענ טינ ליומ ןיא סע רע ןַאק ,ןעגנאלרעד ליומ

 םיא ראפ טַײצ ןיוש זיא'ס זא ,ןעקדוי טימ ןדייר עגאל ןימ אזא ןיא
 עקדוי .ךעלגעמוא טאמיק ןעוועג זיא ,*ענומָאק, רעד טימ ךיז ןדייש וצ
 ,םיא םורא עדאּפ ךיא סָאװ ,טּפאכעג ךיז רָאלק ןיוש ,סיוא טזַײװ ,טָאה
 ;טגָאזעג לָאמ ןייא טינ ןיוש רימ טָאה רע

 טינרָאג רעשפע יז גָארט ךיא .רערעל ,עמָאשענ ןַײמ טינ ךוז ---
 טלעװ רענעי ףא ןעמאמ ןַײמ אב רָאג יז ךיא בָאה רעשפע .ךיז טימ
 ןעמוק ךיא לעװ ,ןטכארטנָא ךיז ל'כיא זא ?וטסייװ ןענאוונופ ?ןטלאהאב
 יאקשטָאט ןוא אש ןגָאז ריד

 ליו ךיא זא ,טקאּפעג רע טָאה שוכ א סעּפע טימ :טציא ךיוא יוזא
 ןפָאלראפ רימ זיא רע ןוא ,ןדייר "ץנעיא ןגעוו םיא טימ רעדיוװ ןיוש
 .טכאמעגפוא ליומ סָאד ךָאנ בָאה ךיא רעדייא ךָאנ ,געו םעד

 גָאז א רימ וצ רע טָאה -- ,רערעל ,ןגיוא יד ןיא טינ רימ קוק --
 .ןיהא רעסעב קוק טָא -- ,ןָאטעג
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 סָאװ ,שטנעמ רעד יװ ,ןעזעג ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא בָאה ךיא
 ןביהעגפוא רעווש ךיז טָאה ,סעטאמש לינק א וצ ךעלנע ןעוועג זיא
 -עג לקנוט-בלאה ןיא טָאה ּפָאק רעלעג ןַיז .זדנוא ףא ךיז טקורעג ןוא
 ןפא ךעלרעַײּפ עכאווש ייווצ יוװ ,ןעוועג ןענַײז ןגיוא יד ןוא ,טרעקאלפ
 רעייז ןטָארטעג זיא רעלעג רעד .סיוא ךיז ייז ןשעל טָא-טָא -- טניוו
 -ראפ ,טקעדראפ זדנוא טָאה רע ,ןכָארקעג זדנוא ףא זיא רע ...רעווש
 א ךיז טָאה רע .ןלָאמעצ ,ןבַײרעצ ,ןטערטעצ זדנוא טלָאװעג ,טלעטש
 :טרעמָאיעגסיורא ןוא טסורב רענעּפָא רעד ןיא ןָאטעג שטאּפ ןקיכליה

 | ןץא-אדאזאלּפ'כ ,עדעק-דדדוי --

 ךיא ןוא ,ןָאטעג ץנאט א ןטפול רעד ןיא עקליּפ א יװ טָאה עקסאוו
 ,ןיהא ןלעג םעד ןלאפ ןזָאל טלָאװעג ןוא ןגיוצעגסיוא טנעה ענַײמ בָאה
 ףא זיא רעלעג רעד רָאנ .ןאשטּפאט ןפא קירוצ םיא ןגָארטקעװא ףא
 :טזָאלעג טינ ןריר םיא טָאה עקדוי ןוא ,ןלאפעגרעדינא טרָא ןַײז

 ,בַײר .ןעמוק ךיז וצ ןיילא רעדָא ןייגרעד טעװ רע ,ןגיל רע לָאז --
 !לצעלק ,ךיז ריר !ןפיילש יד םיא בַײר

 ,רעלעק ןרעביא ןפָאלעגמורא זיא עקדוי

 ,ץיה ןופ יו טדערעג רע טָאה -- ,עסַײמ א רעה ,עסַײמ א רעה --
 --- ,ךיז ןטלָאשעג ןוא ןגיּפשעג ,סָאריּפאּפ ןופ לטרעק סָאד ןסיבעג זעוורענ
 !קעווא עקאט ָאד טרעגייּפ טאי א ףַײרא ןריהעג יד ןיא ייז ךָארב א ,יוא
 !ןכאמ טאי א ןופ ןָאק עשטשָארעניראמ יד סָאװ ,עסַיײמ א רעה

 ןטַײר וצ טמוק ןוא גוצ א ןופ ךאד א ףא רעדינא ךיז טצעז טאי א.
 רע ןוא טָאטש עסיורג א זיא עװקסָאמ זא ,רֶע טעז ,טוג .עװקסָאמ ןייק
 סָאװ ,סנגער יד ןופ ןרעוו טליופעצ ןָאק סָאװ ,עלעקרעגוא לעג א זיא
 רעד ןיא רעבירא ךיז רע טבַײלק .דנאנאכָאנ געט ַײרד ןיוש ןעּפוילכ
 טיג סָאװ ,ןאמערוועכ א טרָאד טניפעג ןוא ןיירא ענישטשָארעניראמ
 רעד ןיא עלעקעטשילבָארג ןרעזַײא ןא ןוא עציילּפ רעד ףא לקעז א םיא
 רענייב בַײלק ןוא -- ,םיא וצ רע טגָאז --- ,ןפיוה יד רעביא ייג; :טנאה
 .ָאטינ טציא זיא סעטאמש ןייק טימ רענייב ןייק רָאנ ."סעטאמש טימ
 ןופ ןוא וצ ןעמ טגָאז ךעקעל ןוא ,ןעמ טיג גָאט א טיורב טנופ לטרעפ וצ
 רעבירעד וטסעוװ ,ליומ ןיא רעטיב ןוא ןקורט שזא טרעוו ץכעגָאזוצ םעד
 רָאנ .ןעניפעג טינ סנטסאקטסימ יד ןיא רענייב ןייק טימ סעטאמש ןייק
 א ןָא קידנעטש ךיז ןעידָאלּפ ץעק .ןאראפ ןענַײז רעמעדיוב יד ףא ץעק
 ןטעבראסיוא ךיז רימ ןלעװ ךעלכלעפ יד .ץעק ּפעלש .גערב א ןָא ןוא ריש
 ןפא ןוא .ןעמוקאב ךעלקיטָאק עקידעַײכעמ ךיז ןלעו סע זא ,ןבראפ ןוא
 .ןלאב א ןעניפעג ךיוא ךיז טעוו שיילפ

 .ץעק רע טּפעלש .טוג
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 סעקּפוּפ עטעקאנ ייווצ אב זא ,ןטאי רענישטשָארעניראמ ןקעמשרעד
 -ַּפָא ןא טימ טאי א ייז וצ ןַײרא ייז ןקיש .ןזיוואב סרעגנילק ךיז ןבָאה
 ןיא םיא ןעמענ ייז ןסייה ןוא קױּפ םענעסָאשעצ א טימ רעב םענעכָארקעג
 ,רעמ ןוא רָאי א קעווא ןיוש זיא סע ,סָאװ ייהעלש :ןַיײרא סעפטוש םעד
 -- ןפיוק טינ רענייק ליוו שיילפנצאק סָאד רָאנ ,טוג ןעייג ךעלכלעפ יד ןוא
 ,ןפיוה יד רעביא םיא סימ ןייג טעוװ עמ ןוא -- ןסע רעב רעד סע סעוו

 יד ןוא ,רעב ןטימ ןצנאט טעוװ עמ ןוא ,קיוּפ ןיא ןקױּפ טעוו עמ ןוא
 טסערט רעסעמע ןא -- ןַײז טעװ ,ןבראפ רעטַײװ ךיז ןעמ טעוו ךעלכלעפ
 !קסארט א טימ

 .טוג

 ,סעצנָאװרעשט ןעצ ראפ םענייא אב טנקשאמראפ זיא רעב רעד רָאנ
 רע ליו רעגעלשנצעק א ,טינ עקסירָאב ליוו .ןפיוקסיוא םיא ןעמ ףראד
 טיוט ןבלאה ןזיב םיא ןעמ טגָאלש !טינ -- רעבַײרט-ןרעב ןייק ןוא ,ןַײז
 -רעשט/ ייווצ ןוא סעצנָאװרעשט ןביז ראפ עוושומ טרעוו עמ ןוא ,ןיײרא
 .ןָאהָאמאס ףא "ךעלקאיוו

 ,טוג

 סעצנָאװרעשט ןַײנ :ַײברעד ןיימ ןַייז רעדיוו ָאד טָאה עקסירָאב רָאנ
 עמ סָאװ ,ןייצ ייווצ ,ךיז רע טביײרשראפ ערוועכ רעד ןיא ,סיוא רע טיג
 ףא ענעדלָאג ןַיײרא רע טלעטש ,טקאהעגסיוא געלשעג ןסאשעב םיא טָאה
 רעב םעד ןוא ,יײז טימ רע טקנירט ןָאהָאמאס ןוא ,ןבשזעכ סנעמעלא
 -- ,"רענייגיצ ןייק ןַײז טינ ליוו רע; ,זָאלג ןסיוטשעג טימ ןָא רע טעמרָאק
 טעװ רע ןוא קראמ ןפא רעמערק א ןעוועג זיא עטאט רעד --- ,רע טגָאז
 טינ .עסַײמ סיוא ןוא רעב סיוא טרעוװ סע ןוא .ןַײז עבלעז סָאד ךיוא
 סיורא םיא אב ןסַײר ןוא םיא ןקאּפ ןטאי רענישטשָארעניראמ יד --- רעמ
 סנעמעלא ףא ןלעטשנַײרא טזָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןייצ ענעדלָאג יד
 ןוא סעדעגאי טימ קראמ רעקסנעלָאמס ףא טפיולטנא רע ןוא ,ןבשזעכ
 .ןעלדנאה ךעלרעּפמַײװ טימ

 ךיז טָאה -- ?ןיינ יצ ,ןייגּפָא םיא טעװ סע ,רערעל ,וטסניימ יו ---
 .טדנעוועג גנילצו?ּפ רימ וצ עקדוי

 .רעטקָאד א ןפור ףראד עמ --

 -עגסױא טאמיק עקדוי טָאה -- !טינ רָאט עמ ,טינ ףראד עמ --
 -עגסיוא טנאה א עווייקענ א טָאה רע -- ,םורא םיא טכוז עמ -- ,ןעירש
 עלע .ןעז רימ ןלעװ טלמעד ,ןיגּפָא עמאטסימ םיא טעװ סע .ןכַארב
 זיא רעטאוועשעקעל א ...ןבראטש טסימ ןפא טינ שטָאכ רע טעװ -- טינ
 לפיוי ,עקווָאמאש ףא טלעג קידנעטש ןבעגעג -- רעליוװ א ,ןעוועג רע
 -עצ גנילצולּפ עקדוי ךיז טָאה -- ,טסייוו וד .טלָאװעג ןיילא בָאה ךיא
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 ךיא --- ,ןָאטעג בייה א קנילפ םיא אב ךיז ןבָאה ןעמערב יד ןוא ,טציה
 .ןבראטש טעוװ רע בוא ,עקרָאטעמירק רעד ןיא ןענערבראפ םיא לע
 רעד ןיא ןעמוק לעװ ךיא !סעכָאלעצפא ייז ,סעיושזרוב יד ףא עּפכינ א
 -ָאניראמ רעד ןופ דלעה א ןברָאטשעג זיא טָא, :ןגָאז ןוא עקרָאטעמירק
 םענייש א ןופ קינשזָארטסָא ןא ,קראמ רעקסנעלָאמס ןופ ןוא ענישטשָאר
 ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא סָאװ ,עקרעגוא עלעג א ,"רּפָאד , םענַייפ
 .ענישטשָארעניראמ רעקסיושזרוב רעד ןופ ןברָאק א ,ןפנארב לטוב א
 עכעלרע ןייק ןרעגלאוו טינ ךיז טזָאל סָאװ ,עקרָאטעמירק יד ןבעל לָאז
 .עקרָאטעמירק רעזדנוא ןיא ייז טנערבראפ ןוא ןטאיראטעלָארּפ-ןסאג
 יױעז וטסעװ טָא ,ןענערבראפ םיא טעװ עמ ןוא *!קנעדנָא רעייז ערע

 וצ טַײהנגעלעג יד לַאמ עטייווצ סָאד טאהעג טנַײה ןיוש בָאה ךיא
 -רעוו ענעגייא ענַײז ןופ ןַײרא זאטסקע ןיא טמוק עקדוי יװ ,ןקרעמאב
 טילפ ןוא ךיז טדעראפ רע ,טרעקישראפ טעשָאּפ ייז ןופ טרעוו רע .רעט
 רעווש זיא'ס ןוא ,טַײװ ןֹוא ךיוה ךיז טגָארט רע ,לגילפ ףא יװ ,ייז ףא
 -סיוא רעבירעד בָאה ךיא .דרע רעד וצ ןוא ךיז וצ ןגָאלשוצּפָארא םיא
 לסיב א טימ ןַאטעג קוק א רימ ףא טָאה רע ןעוו ןוא ,עלַײװ א טראוועג
 :טגָאזעג ןוא סָאריּפאּפ א ןבעגעג םיא ךיא בָאה ,ןגיוא ערעטכינ

 ןוא ,סיוא טייג שטנעמ א .טינ ןעמ רָאט יוזא ,עקדוי ,סיוא רעה --
 ...וד

 ?ןעמ טוט עשז סָאװ ?ךיא וט עשז סָאװ --
 טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה -- ,קירוצ דלאב םוק ךיא .עלַײװ א ץיז --

 .רעלעק ןופ סיורא ןיב ןוא
 עכיג יד ןפורעגסיורא ןוא ןָאפעלעט ןטסטנעָאנ םוצ קעווא ןיב ךיא

 ,ףליה
 ףרָאװ א ךיז עקדוי טָאה ,רעלעק ןיא ןַײרא זיא רעטקָאד רעד ןעוו

 ;רימ וצ ןָאטעג
 ?ןָאט ןעמ טייג סָאװ ---
 :ןעירשעגסיוא ןוא טקוקעג עלַײװ א טָאה רע
 טכערוצ טרָאד םיא טעװ עמ !טינ ףראד עמ :!זזָאל טינ לעוװ ךיא --

 :טגָאזעג םיא טָאה עמ ןוא ,ןעוועג לָאמ ןייא טרָאד ןיוש זיא רע ...ןכאמ
 "!טוּפאק זיא --- וטסמוק .טינ םוק רעמ,

 --- .טנאה רעד אב ןעקדוי ןעמונעגנָא ןוא טגָאזעג ךיא בָאה -- ,אש --
 ,וט ךיא סָאװ ,סייוו ךיא .גיײוש ןוא אש

 יד ןיא ןרערט טימ ןטעבעג רימ אב ךיז רע טָאה -- ,רערעל --
 ...םיא טעװ עמ ,עריומ בָאה ךיא ,רערעל -- ,ןגיוא

 ןרערט :טיירפרעד ךיז ןוא טנָאזעג םיא וצ ךיא בָאה -- ,רעליטש --
 יױרערט עכלעוו ןוא .ךאז רעדנא ןא רָאג ןיוש זיא סָאד -- דניק אזא אב
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 רעדיוו ךיז ךיא בָאה ,ןרָאפעגקעוװא ןלעג ןטימ זיא ףליה עכיג יד ןעוו

 -אכעמ ןעקדוי ,טרעכייראפ ןיילא ,"ןענאטשעג ןיב ךיא סָאװ ףא; טצעזעג
 ;טגָאזעג ןוא ןעוועג דעב

 רע יוזאיו ,עווייקענ רעד טימ עסַײמ יד רימ לייצרעד דניצא --
 .ןכָארבעגסיױא טנאה א ריא טָאה

 ;:טעבעג טימ רימ ףא טקוקעג טָאה עקדוי רָאנ
 ןרימ ,סָאו טסייו וד ,אש ?טריפעגקעווא םיא ןעמ טָאה ןיהּוװ ---

 ,לָאטיּפש ןיא טסאגוצ םיא וצ ןייג עדייב
 .טכארטעג טינ שרעדנא רָאג בָאה ךיא ---

 -- !ריד ביילג ךיא -- .טגערפעג טיירפרעד רע טָאה -- ?סעמע ןא --
 ,טרעפטנעעג ןיילא ךיז רע טָאה

 יוזא ,רימ טסביילג וד סָאװ -- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,טוג זיא סָאד --
 עשז סָאװ זיא .רימ טסביילג וד ןעוו ,ןדייר וצ ריד טימ רעגנירג רימ זיא
 ?עווייקענ רעד טימ ןעוועג זיא

 .ייעווייקענ רעד טימ ...ָאי ,ָאי ..א ---
 יד טימ ןָאטעג שטאּפ א ,ןעגנורּפשעגרעטנוא רע זיא גנילצולּפ רָאנ

 ץיּפש יד ףא טצעזעגוצ ךיז ,ןקור םעד ןגיובעגסיוא ,ינק יד ןיא ךיז טנעה
 א טימ ןעירשעגסיוא ןוא ,ןפיול ץעגרע ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יװ ,סיפ
 :גנוקיצנא ןוא ראצ ןופ שימעג

 םיא ךָאד ייז ןבָאה סָאד !ןַײרא רענייב יד ןיא ייז רעקאלפ א !יוא ---
 !טקאהעגרעטנוא ךעלרעבעל יד

 ?רעוו --
 !סערוצ ענלאכאנ יד טימ ןזאושזרוב רענישטשַארעניראמ יד .,.ייז --

 -עג טאי א ךָאד ייז ןבָאה סָאד !יירא ןריהעג יד ןיא ייז דנארב א ,יוא
 א טריפ עמ יװ טָא !טקאהעגרעטנוא ךעלצעלק עלעג יד ןוא טעוועטאשט
 !ץלא ָאד ךיז טוט עס סָאװ ,רעה וד !ייא-ייא-ייא !עמָאכלימ

 טימ טלדנאהעג טָאה סָאװ ,עדנאב א ענישטשָארעניראמ ןיא ןעוועג
 עשיטַײל ייז ןענַײז טציא .סעצנָאװרעשט עשלאפ ןוא ךעלכלעפ ענעצעק
 -יימ יד ןיא ןייצ ענעדלָאג טימ ןעמויטסָאק עצוּפעגסיױא ןיא ןעניושראּפ
 -עג ייז ןבָאה .סקעבעג-רעטוּפ טימ עוואק גָאט עלא ןעקנירט ןוא רעל
 ןוא סינָאידוב טימ ןעלדנאה סָאװ ,ךעלקישטנַאשזיּפ טימ סעפטוש טכאמ
 יד ןיא םורא ןרָאפ ןוא ךעלעקשָארב ףא ךעלטערטרַאּפ סווָאלישָארָאװ
 סע רעוו ןוא ,ךעלעקשָארב ףא ןטערטרָאּפ טפיוקראפ סע רעוו -- ןגוצ
 -יוק א ןעיצסיורא ַײנוּפָאּפ םעד טסייה ןוא ךעלעקשָאמראה ףא טליּפש

 ,טאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,לזאמ סמענעי ךעלטקניּפ ןפערט ןוא עלעט
 א ןבָאה ץלא ךָאנ טעו רע ןרָאיצראװש ערעסָאװ ןוא טָאה רע סָאװ
 ןבראפ רעבַײװ יד .ןעמיוק א ןָא ךיור א טייג'ס זא ,טעקסארט עלעטסערט
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 סעקטַײמ ענעדַײז טימ ,ךלָאג טימ ןטנאילירב ןגָארט ,ךעלעּפיל יד ךיז
 ןטלָאװ ייז יו ,לפאנק ןפא ךיז ןעיירד ןוא סנטניה ענעבירענסיוא יד ףא
 .ןענאטשעג טינ ראוולוב יָאנטעװצ ףא לָאמנייק רָאג

 ,טוג

 עדאווא ןבילקעגנָא ןיוש טאהעג טלמעד עקרעגוא עלעג יד רעבָא טָאה
 טרעדנא ןופ ןוא ךעלכלעפ ענעצעק יד ןופ סעצנָאװרעשט טרעדנוה ירד
 .ענישטשָארעניראמ רעד ןיא ןעניוװ טינ רעמ ןיוש ליוו ןוא ןטפעשעג
 טנָאז ,םאצירדעצמאל ןיא ךימ שוק ,םאצרָאװד אניָאװ --- םאנישזיכ רימ/
 -עג יד ןופ עלעמָאשענ קירעגנוה א עלעבַײװ א ןוא ראוולוב יָאקסרעוװס ףא עלעריד א ןגירק רימ לעװ ךיא ..!ענישטשָארעגיראמ ,וידא -- ,רע
 טימ ןוא למענעּפ שירפ א טימ ןַײז רימ לָאז יז זא ,ךעלעטצירפ ענעזעוו
 ןפא וויטקאּפש ןייק ןטלאה ןפראד טינ לָאז ךיא זא ,"סעיטאינַאּפ, עטלא
 םינייכש עקירעביא ןייק ןבָאה טינ לָאז ןוא ,רעכאמרעגייז א יװ ,גיוא
 ."טעב ןיא

 טאי א קעװא טעװ סע ,טסייה סָאװ :ןזָאל טינ םיא עדנאב יד ליוו
 -טימ ןטימניא ,יוזא טאלג ,ענישטשָארעניראמ רעד ןופ לאטיּפאק א טימ
 !סע קנערקראפ ָאד --- ןבילקעגנָא ָאד --- ?ךָאװ

 ,טוג
 ענישטשָארעניראמ יד זיב ,לרעגיימש עלעג סָאד ,עלַײװ א וצ רע טראוו

 ןָא רע טבייה ןיילא ןוא ,םיא ןָא ןסעגראפ טעװ עמ ,ןליטשנַײא ךיז טעוו
 -מייוו טימ ןוא סעדעגאי טימ קראמ רעקסנעלָאמס ףא ןעלדנאה לַײװרעד
 ,ךעלרעּפ

 ,טוג
 ךָאנ רע טנױװ ןיילא ןוא ,לקורעױּפ א ףעטוש א טימ רע טלדנאה

 ןופ טיירב רעד ןיא טּפָאטשעצ טרעוו ןוא ענישטשָארעניראמ רעד ןיא
 ,סעצנָאװרעשט

 .טוג

 -עג דמאז ןופ טינ ךיוא ןטאי רענישטשָארעניראמ יד רעבָא ןענַײז
 ןא טציז רע ןעוו ,קיטנוז א ןיא לָאמניײא וצ םיא וצ ןקיש ןוא ןטָאנק
 ןשֶאל שיזיוצנארפ א טימ עלעווייקענ א ,עלעדעס א ןיא רעטצוּפעגסױא
 .זָאנ רעד רעטנוא

 ריא טנַאק ,רעלאוואק ,רושז ןָאבק :םיא וצ עלעווייקענ סָאד טגָאז
 רושז, "?רעגייז רעד טציא טלאה לפיוו ,רימ ןגָאז ןוא ןַײז ביל יוזא טינ
 ךיא -- ,שיזיוצנארפ ףא ךיוא ריא רע טרעפטנע -- ,עלעזעד אמ ,ןָאב
 -- ,טציא טלאה רעגייז רעד לפיוו ,ןגָאז ךעלטקניּפ ץנאג עקפאד ןָאק
 א -- סרעגייז ייוצ רעטציא טלאה סע לפיוו ,ןגָאז עליפא ןָאק ךיא

125 



 רעַײא ןופ טאקילעד טינ ץנאג זיא סע רָאנ .םענרעבליז א טימ רענעדלָאג
 וצ ןעמוק ןוא ןרעלאוואק ערעדנא טימ ןשינעגעגאב ןדיײרוצּפָא טַײז
 סרעגייז ייווצ סיורא טפעלש רע ןוא ."טלאה רעגייז רעד לפיוו ,ןגערפ רימ
 ,ףורא סעטרעּפָאק יד טימ ייז טלאה ןוא ןשאט יד ןופ

 :ךיז טרעפטנעראפ ןוא טױר טשרעמיולק עלעווייקענ סָאד טרעוו
 ןרעלאוואק ערעדנא ענייק טימ ,רעלאוואק רעטצעשעגכיוה ןַײמ ,ןיינ,
 ,ךיא טראוו עשעבָאב ןַײמ ףא -- ,טינ סעינאדיווס ןייק לָאמנייק רימ ןכאמ
 ץלא ךָאנ זיא ןוא ןעמוק רעטסיולק ןופ טפראדאב גנאל ןיוש טָאה יז
 .?ָאטינ

 ,טוג
 סע ןוא .םיא ןופ ןאּפש ןבלאה א ףא ךיז יז טצעז .ןציז יז רע טעב

 ךיז טציז ןוא ערעדנא יװ טינ זיא רע סָאװ ,סָאד רעייז ריא טלעפעג
 -שזאלסאנ; ןוא ,רערעקיש ןייק טינ ,ָאש רעַײרפ א ןיא לדעס א ןיא ןיילא
 סָאד טלעפעג .קיזומדָאידאר טרעה ןוא *עדָארירּפ, רעד טימ ךיז *טעיאד
 ,עדייב ךיז ייז ןלעפעג ,ךיוא םיא

 ,טוג
 ,עדייב ייז ןסעגראפ עשעבָאב רעד ןָא ,טכאנ לַײװרעד רעבָא טרעוו

 אזא ןיא טניווװ יז לַײװ ,םייהא ןריפּפָא יז לָאז רע ,םיא טעב יז ןוא
 .טָארט ןדעי ףא ךיז ןפערט םירוקיש ּוװ ,ענישטשָארעניראמ -- טנגעג
 טגָאז --- ,קיזומ רָאנ .עשָאקשינ לרעמיצ א ןיא יז טניוװ .ּפָא יז רע טריפ
 ריא אב ןבָאה ענאיּפעטרָאפ יד ןוא .ענאיּפ טליּפש יז .ריא טלעפ --- ,יז
 -ןיהא .עיציזיווקער רעטשרע רעד ןיא ךָאנ ןעמונעגוצ סעקיװעשלָאב יד
 טקעמש ,טינ עקפאד טמוק רע ןוא ,ןעמוק לָאמאכָאנ םיא טעב יז --- רעהא
 ריא טקיש ןוא ענאיּפ א טפיוק ןוא קעווא טייג ןוא םורא ןוא םורא סיוא
 ,םייהא ךיז וצ יװ ,ןייג וצ ריא וצ רע טמוק ךָאנרעד טשרע ןוא ,ןַײרא
 .ךעלטנעה עטעקאנ עדייב טימ םורא םיא טמענ יז ןוא

 ,טוג
 ךעלטאי רענישטשָארעניראמ יד ןוא ,סעכאנ ןיא טאי רעד ךיז טלגערּפ

 -נאג יד םיא אב סיורא טיצ ןוא ענאיּפ םיא יז טליּפש .עָאנאה ךיוא ןבָאה
 טינ רעמ רע ןָאק .ןעמאזוצ ךעלקישטנָאװרעשט יד טימ עמָאשענ עצ
 טלאפ ןוא ריא וצ ןפיול וצ טנוװָא ןא ןיא לָאמניא טמוק ןוא ןטלאהסיוא
 רימָאל !ריד ךָאנ סיוא ייג ךיא !ביל ךיד בָאה ךיא/ :ינק יד ףא ריא ראפ
 "!סגאז ןיא ןייג

 ,רעלאוואק ןַײמ ,ָא; .םורא םיא טמענ ןוא ליד ןופ ףוא םיא יז טבייה
 ?!סגאז ןיא רימ ןעייג ןגרָאמ !ריד ךָאנ שעלאכ ךיא

 .טוג
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 ,סגאז ןיא ןייג ןגרַאמ ןעמ ףראד
 !טופאק זיא -- עּפאל א קעווא ןגייל ןטאי רענישטשַארעניראמ זא רַאנ

 קראמ רעקסנעלָאמס ףא ירפצנאג ןגרָאמ ףא עקרעגוא עלעג יד טפיולטנא
 טינ סעדעגאי יד אב רע טעװ טנַײה זא ,קורעיוּפ םעד ףעטוש םעד ןגָאז
 -לא ןא לעטש ןַײז וצ לַײװרעד טמוק !ענעסאכ טָאה רע --- ןייטש ןענָאק
 ןשיוק ייווצ ףראד רע --- טנאה רעד ףא לשיוק א טימ ןלירב ןיא רעקניט
 -רעשט א, "?סע טסָאק לפיוו; .ענעסאכ רע טכאמ ןוז א ,ךעלרעּפמַײװ
 םורא עליו א ןיא טמוק ןוא קעווא ךיז רע טיירד ."רעַײט, *?ץעינָאװ
 עלופ ןענַײז ךעלרעּפמַײװ ענַײד רָאנ ,זַײרּפ עבלעז יד םוטעמוא, ;קירוצ
 ,"ריד אב רעסעב ןיוש ךיא םענ ,עסיורג ןוא

 ףא ןוז ןַײז וצ קעווא ךיז טייג ןוא ץעינַאװרעשט םעד רע טלָאצאב
 .ענעסאכ רעד

 -נָאװרעשט ַײרד א ןיושראּפ רעטייוצ א םורא עלַײװ א ןיא טמוק
 ,ענעסאכ רעד ןופ עכמיס עלָאמ עקרעגוא עלעג יד זיא .ןטַייבעצ סעקישט
 ןָא עקאט םיא טבייה סע סָאװ ,םעד ןופ ,ןעווענעסאכ טנַײה טעװ רע סָאװ
 -גָאװרעשט ַײרד יד רע טַײב --- קינװָאטרוח א ןיוש טרעוו רע --- ,ןייג
 .רעשלאפ א זיא ייז ןשיווצ לצעינָאװרעשט ןייא זא ,סיורא ךיז טזַײװ .סעצ
 ןראפ ןָא ךיז ןעמענ סָאװ ,ךעלעשטנעמ למעזעג א ףיונוצ ךיז טבַײלק
 עמ ַײמעל ,טכאמנטאר רעד ראפ טשרעּפמָאלק ןוא קראמ רעקסנעלַאמס
 עקרעגוא עלעג יד טלאפאב עמ ןוא .סעצנַאװרעשט עשלאפ טיירּפשראפ
 שזא טמוק סע זא ,ןַײרא טוט לטרעפ ַײרד ןיא זיב םיא טגָאלש עמ ןוא
 ,ןַײרא לָאטיּפש ןיא קעווא םיא טריפ עמ ןוא ףליה עכיג יד

 !טאי א ףא ןָא ךיז טצעז עמ יוזאיוו טָא
 ןפָאלעגמורא זיא רע .גנוגערפוא ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא טקדוי

 ןטימ ןפרָאװעג ,ןגיּפשעג ,ינק יד רעביא ךיז טשטאּפעג ,רעלעק ןרעביא
 .ןעמוק טנַאקעג טינ ךיז וצ ןוא לּפעק

 ךיא בָאה -- ?ענאיפ רעד טימ ףָאס רעד ןרָאװעג זיא עשז סָאװ --
 .טגערפעג

 טינ :טסילשאב ןוא לָאטיּפש ןופ קירוצ רע טמוק ...סיוא טראוו --
 טרָא ןטלא ןפא ןפערט יז רע טעװ ?ןעד עשז סָאװ ,עסַײמ עטאלג ןייק
 ןטימ ,רעבליז ןטימ ,דלָאג ןטימ ,סעכעבעב יד טימ ,ענאיּפ רעד טימ
 ,עסַײמ עסעִימ א םאטס סע זיא -- ,טפיוקעגנָא ריא טָאה רע סָאװ ,סנדַײז
 -- ַײז טינ טעװ יז ,סָאװ עלע .קידלוש טינ טשינרָאג ָאד זיא יז ןוא
 .ןקיטשרעד ןוא ןקאּפ דרע רעד רעטנוא ןופ יז רע טעוו

 .טוג

 ןופ שזא ךיז טנייוועצ יז ןוא ,טרָא ןטלא ןפא רעבָא יז רע טפערט
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 רעוו ,.לקישטנָאשזיּפ א סעּפע ריא וצ ןייג וצ טמוק טכאנראפ רָאנ ,עכמיס
 ,דניקרעטסעווש א ?רע זיא

 ,טוג
 ,ןפָאלש ןייג ףראד עמ זא ןוא ,סקעבעג-רעטוּפ טימ עוואק ןעמ טקנירט

 טינ .ןַײרא רעמאק רערעטצניפ רעד ןיא ןעבָאב רעד וצ םיא יז טקיש
 ,רעמיצ ןייא ןיא ןפָאלש טינ םיא טימ יז ןָאק --- סגאז ןיא ןבירשראפ
 .יז זיא עשלָאהָאק עקיטנַייה יד יו טינ

 ,טוג
 ןיא עקפאד לי רע ביוא זא ,דניקרעטסעווש סָאד רעבָא ךיז טּפאכ

 טייג סָאװ ןיא זיא -- טנַײה עקאט ןוא ןפָאלש ריא טימ רעמיצ ןייא
 עטלא יד ןקעוופוא טעװ עמ ,ןפנארב טימ ריב רע טגנערב טָא ?ָאד סע
 ,ענעסאכ יד ןעווארּפ ךַײלג טעוו עמ ןוא

 ,טוג
 .ןפנארב טימ ריב טגנערב ןוא ,דניקרעטסעווש סָאד ,ּפָארא רע טפיול

 טרעוו רע ןוא ,ןָא םיא טרעקיש עמ ןוא ,עטלא יד ףוא טקעו עמ ןוא
 -- ָאד ךיוא זיא דניקרעטסעווש סָאד ןוא .עּפאנאק רעד ןבעל ןפָאלשנא
 -ייקענ רעד טנאה א סיוא טיירד ןוא ףוא ךיז רע טּפאכ .עּפאנאק רעד ףא
 טריפ ,טױט ןצנאג םוצ זיב דניקרעטסעווש סָאד םיא טקירענעצ .עלעוו
 סָאד ךיז טָאה רע ּוװ ,לדעס עמאס םענעי ןיא עלעקשזָארד א ףא ּפָא םיא
 שאלפ א ןַײרא םיא טקור ,טנגעגאב עלעזעדאמ רעד טימ לָאמ עטשרע
 רעד ןיא סאבלָאק קיטש א ןוא ןַײרא שאט ןייא ןיא ןפנארב
 ןוא ןַײרא טַײז א ןיא סופ ןטימ ךרוטש ןטוג א םיא טיג ,רעטייווצ
 ,טיג טרעוו

 ,טוג
 ןוא .סעלטעמ ַײרד עדאווא עלעקרעגוא עלעג סָאד ּפָא ןטרָאד טפָאלש

 ןַײפ םיא טָאה עמ יו ,טעזרעד ןוא ךיז וצ טמוק ,ףוא ךיז טפאכ רע זא
 ןיא ןפיול ליו ןוא לדעס ןופ סיורא רע טכירק ,טכאמעג ענעסאכ ָאד
 םעד ןוא שאלפ יד ןשאט יד ןיא ךיז אב רע טּפאטרעד ,עיצילימ רעד
 ןפא ןיילא רענייא ןגיל טבַײלב ןוא ןָא ךיז רע טעקָאילשז ,סאבלָאק
 רעביא טגנעה רעגיײז-ַײװמארט רעד ןוא ,ץאלּפ ןטריקורב ןסיורג
 .ּפָאק ןַיז

 ,טוג
 סיוא ,סעצנָאװרעשט סיוא ,רעלעג רעד עקסירָאב סיוא טציא ןיוש זיא

 טעקָאילשז רע .ןבעל סיוא ןוא ןקָאז ענעדַײז סיוא ,ענאיפ טימ עלעטצירּפ
 ןוא םיא טמענ רענָאיצילימ א זיב ,טינ םיא טמענ עס ןוא ןפנארב סרעמע
 ...עלעקשזָארד םעד ףא םיא טריפ

 ,טוג
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 טָאה ּפערט יד ףא רָאנ ,ןלייצרעד סעּפע ךָאנ ןבילקעג ךיז טָאה עקדוי
 ;ןפָאלעגוצ םיא וצ זיא עקדוי .ןזיוואב לכעלאג סָאד ךיז

 ,קוק א ביג ,ףיול ...טריפעגקעווא ןעמ טָאה ןלעג םעד ,לרעטָאפ ---
 טָאה --- !ייג ,ייג !ריד טימ ךיוא ךיא ייג טָא ,טראוו ,אש ...טכאמ רע סָאװ
 ןיוש ךיא בָאה טציא --- .סיורא רעלעק ןופ טּפוטשעג יו טאמיק ךימ רע
 א ןיא ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןעמוק טסיוד .טינ טַייצ ןייק רָאג ריד וצ
 יאקשטָאט ןוא אש טציא .ןעמוק וטסעוװ ,ןלעוו טסיוד ןעוו .םורא ךָאװ
 !ייג ןוא סָאריּפאּפ א ביג !ייג

 "רָאפ ןזייב ןוא םענעפָא ןא טימ ןעקדוי ףא ןָאטעג קוק א בָאה ךיא
 ןָאטעג ץנאלג א טָאה רע .ןעמונאב ךַײלג סע טָאה רע .קילב ןיא ףרּוװ
 "עג ךימ טלָאװ רע יוװ ,יוזא ןָאטעג גָאז א ןוא ךעלדנייצ עסַײװ ענַײז טימ
 ;טסיירט

 ןגרָאמ .ןעמוק ריד וצ ןיילא לעװ ךיא ,רערעל ,סָאװ וטסייוו ,אש --
 !אש ןוא טדערענּפָא .ריד וצ ךיא םוק

 ןעוועג זיא רע .רימ וצ ןעמוקעג ךעלקריוו רע זיא ירפצנאג ןגרָאמ ףא
 ןיא ךָאנ ןברָאטשעג זיא רעלעג רעד .קיביגכָאנ ןוא ןגָאלשרעד קראטש
 -רעד יוזא םיא טָאה סָאד .ףליה רעכיג רעד ןופ עטעראק רעד ןיא ,געוו
 בָאה ךיא .ןסייהעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,ץלא ןָאטעג טָאה רע זא ,טקירד
 םיא בָאה ךיא .טצעזעג ךיז רע טָאה --- שיט םוצ ךיז ןצעז ןסייהעג םיא
 םוצ ןעמאזוצ רימ ןענַײז ךָאנרעד .ןסעגעג רע טָאה -- ןסע ןסייהעג
 ךַײט םאב .ךַײט םוצ רעדיוװ ךָאנרעד .קראּפ ןיא ךָאנרעד .קעווא ךַײט
 ,ךיא בָאה טדערעג טסייה סָאד .דנאנאכָאנ ָאש ירד טדערעג רימ ןבָאה
 ,ראפרעד טגַײװש עקדוי זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .ןגיוושעג טָאה עקדוי
 טָאה רעלעג רעד יװ ,יוזא ןבעל זא ,רימ טימ םיקסאמ זיא רע לַײװ
 -- טבעל ,עקדוי ,ןיילא רע יוװ ,יוזא ןבעל ןוא ,טינ גוט -- טבעלעג
 יייא ןא טימ -- בעל ,לשָאמעל ,ךיא יוװ ,יוזא ןבעל זא ןוא ,טינ ךיוא גיוט
 ןוא ,שיפ ןּפאכ וצ סעקטנעװ טימ ןוא סקיב-דגאי א טימ ,עריד רענעג
 ,עקדוי ,רע זא ןוא .ָאי גוט --- רעטאעט ןיא ןטעליב טימ ןוא ,רעכיב טימ
 םיא טלעפעג רעשפע רָאנ .רָאנ ליוו רע ביוא ,ןכיירגרעד ךיוא סע ןָאק
 סמענייק ןוא טינ רענייק זיא רע ןעוו --- ,ןבעל קידרעטציא ןַײז רעסעב
 םיא סָאװ ,ןבַײלקוצסיױא יירפ זיא שטנעמ רעדעי ,ןייש עטיב זיא -- טינ
 ,טלעפעג

 זא ,ןגעווטסעדנופ ךיז רימ ןבָאה טדערעגּפָא .ןגיוושעג טָאה עקדוי

 טינ ןוא ,רעוואכ ןענַײז רימ --- סנייא זדנוא אב טבַײלב ןלאפ עלא ןיא

 .טסאגוצ רימ וצ רעדיו רע טמוק םורא געט ַײרד ןיא יו רעטעּפש

 -עג ךיז רימ ןבָאה ףורעד ןוא ,טגָאזעגוצ סייה עקדוי רימ טָאה סָאד
 .טנעה יד ךיז קידנקירד ,טדייש
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 ןוא ייווצ ןוא ךָאװ א קעווא זיא סע .טראנעגּפָא ךימ טָאה עקדוי ןוא
 טרָאװ ןטלאהעג בָאה ךיא .ןזיועג טינ ךיז טָאה עקדוי ןַײמ ןוא ,ַײרד
 לָאמנײא רָאנ .ןעגנאגעג טינ ןעקדוי וצ ןוא ץראה ךיז טכאמעג ןוא
 ןיוש ךיא בָאה ,רעוואכ א ראפ ןצראה ןיא ךיז וצ ןעקדוי טזָאלעגניײרא
 סָאװ ןוא זיא רע ּוװ :ןסיװ טזומעג בָאה ךיא .ןַײז טנָאקעג טינ םיא ןָא
 ןיא םיא וצ קעווא ןיב ךיא ןוא ;טינ רע טמוק סָאװראפ ןוא ,םיא טימ זיא
 ,טרעגלאוועג ךיז טָאה טסימ .ןענופעג טינ םענייק רעמ טרָאד ןוא רעלעק
 ,ןרָאװעג ןדנווושראפ טרָאד ןופ זיא םעטָא רעקידעבעל רעד רעבָא

 .איאקסרעוט רעד ףא לכעלאג םוצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז בָאה ךיא
 ,לסאב ןַײז ףא טמורב רע .טייטש רע ,אהא

 ...אווקסָאמ ...אקרָאשטעװ ...אווקסָאמ ...אקרָאשטעװ --
 ?לרעטָאפ ,עקדוי זיא ּוװ ---

 .טרעפטנעעג טינרָאג ןוא רימ ףא ןָאטעג קוק א טָאה לכעלאג סָאד
 -סיוא טינ ריש ןוא לכעלאג םוצ טקוקעגוצ רעטנעענ ךיז בָאה ךיא

 ךעלטשער עקידכעבענ יװ רעמ טינ ןעוועג ןיוש ןענַיײז סָאד :ןעַירשעג
 יד ,טקילפעגסיוא לדרעב סָאד ,ןסירעגּפָא סעלָאּפ יד -- ,לכעלאג א ןופ
 יד ,רעגנעל עייּפ ןייא -- ךַײלג טינ רעבָא ,ןרָאשעגּפָא סעלדוק
 יו טצארקעצ ןוא טלַײבעצ םענָאּפ עצנאג סָאד ,רעצריק --- עטייווצ
 ןעמאמ רעד ןיא ךיז טלעש רע זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .לגענ טימ
 ,קעווא זיא ןוא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןַיײרא

 ךיז ךיא בָאה -- "?ענומָאקא רעד ןיא ןעוועג םָארגַאּפ א ,אהא;
 טינ טרָאד ךיא בָאה םענייק רעבָא .ךייײט םוצ קעווא ןיב ןוא טּפאכעג
 ךיז טָאה טסבראה רעד -- טסוּפ ןעוועג ןיוש זיא גערב רעד .ןענופעג
 ,טקורעגנָא

 ףא ןגיוצעגפורא רעדיוו בָאה ךיא .טקידנעעג ךיז טָאה ביולרוא ןַיײמ
 א םענייא ןיא ,ָאד ןוא .טעברא רעד ףא קעווא ןיב ןוא רידנומ ןַײמ ךיז
 -ייא סעּפע טימ טנאדנעמָאק רעד רימ וצ ןיירא גנילצולּפ זיא גָאט ףָאס
 ,לטאי א םענ

 ןגיױא יד עליפא ןוא טגערפעג ךיא בָאה --- !טריסאּפ טָאה סָאװ --
 טימ טגיילאב קידנעטש וטסיב ביולרוא ןכָאנ .ריּפאּפ ןופ ןביוהעגפוא טינ
 ,טעברא

 ,טגָאזעג זייב טנאדנעמָאק רעד טָאה -- ,קוק א טיג --
 .ןגיוא יד ןביוהעגפוא בָאה ךיא
 !?עקדוי ---
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 "רערעל, ןַײז .רימ ןופ רעקינייו טינ טשעדיכראפ ןעוועג זיא עקדוי
 -סיוא רעבָא ךיז טָאה רימ .רעדיילק עשַיייצילימ ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא
 -ּפעשעגסיורא "רערעל; טרָאװ סָאד ןגעווטסעדנופ טָאה רע זא ,טכודעג
 ,טעשט

 ןעגנורּפשעגפוא ןוא ןעירשעגסיוא לָאמאכָאנ ךיא בָאה -- !עקדוי --
 ,טרָא ןופ

 -ראפ ןעוועג ןענַייז ךעלגייא יד .טנעקרעד טינ טאמיק םיא בָאה ךיא
 ןדנובראפ ןעוועג זיא ּפָאק רעד .םורא ןוא םורא ןלַײב עיולב -- ןפָאל
 ןוא עטנקירטראפ טימ לופ ,ץראווש -- ךעלטנעה יד ,עטאמש א טימ
 ,ךיז וצ רעטנעענ ןָאטעג ףור א םיא בָאה ךיא ןעוו .ןדנווו עקידרעטייא
 רעד -- ןקידנעקניה א ,טלעטשעג טָארט א םיוק ימ סיורג טימ רע טָאה
 .רעטקאהעגרעטנוא ןא יװ ,טּפעלשעגכָאנ םיא ךיז טָאה סופ רעקניל

 ?ריד טימ זיא סָאװ ,עקדוי --
 ןיוש לָאמ סָאד טנאדנעמָאק רעד טָאה -- ,טאי רענדָאמ א רעייז --

 ןוא טפאשטנאקאב רעזדנוא טקרעמאב טָאה רע :טדערעגסיורא רעכייוו
 ,טּפעלשעגסיױרא טנעה ערעייז ןופ םיוק םיא ןבָאה רימ --- .טַײקטנעָאנ
 ונ ,ןקידייטראפ ענעי ,ןגָאלש ןעמונעג זדנוא טימ טשרע ךיז רע טָאה
 ...טכארבעג טָא רימ ןבָאה םיא .ןפָאלעצ ךיז לַײװרעד ענעי ןענַײז

 !?סָאדָאװ ---
 טראשעגקעווא ,ליד ןפא ןָאטעג ףרָאװ א גנילצולּפ ךיז טָאה עקדוי

 ןקאה ןעמונעג ךיז ןוא טנייוועצ ךיז ןוא ,סיפ ןָא יו ,לקניוו א ןיא ךיז
 ,ליד ןיא ּפָאק ןטימ

 ,סיורא זיא טנאדנעמָאק רעד ןוא ,ןַאטעג קנוװ א בָאה ךיא
 ,טנעה יד ףא םיא ןָאטעג ּפאכ א ,ןעקדוי וצ ןעגנורּפשעגוצ ןיב ךיא

 ,ןכָארבעצ טינ לקנעב סָאד ריש ,ץעז א טימ שיט םאב טצעזעגקעווא
 -ראּפסנאמ ,ךיז טעקראמסעצ -- .ןעַירשעגסיױא ךיא בָאה -- !ץיז --

 !ןיוש
 וד ,רערעל -- .ןרערט ןיא ןעירשעגסיױא עקדוי טָאה -- !רערעל ---

 ..?ןָאטעגּפָא רימ טימ ןבָאה ייז סָאװ ,טסייוו
 !ןלייצרעד רעטעּפש טסעװ וד !רעכייר !סע !קנירט !אנ !ץיז --
 ,טעברא רעד וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז בָאה ךיא ןוא
 אב ןסעזעג רימ זיא עקדוי .ייווצ ָאש א .גנאל טעבראעג בָאה ךיא

 -רעד ,ךיז ןיא ךָאנרעד ,טעּפילכעג לָאק ןפא רע טָאה רעִירפ .טַײז רעד
 -רעד .טשיוועגמורא ךיז לסיב א ןוא טרעהעגפוא ןצנאגניא רע טָאה ךָאנ
 םיא טימ ךיז לָאז ךיא ,טראוועג ץלא טָאה רע .טרעכייראפ רע טָאה ךָאנ
 ךיא .םיא ףא טקוקעג טינ בָאה ךיא .טלַײעג טינ בָאה ךיא .ןעמענראפ
 עקדוי .טַײז רעד ןופ --- ּפָאקסירעּפ א סעּפע ןיא יוװ ןעזעג ץלא סָאד בָאה
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 סָאריּפאּפ ןטירד םעד ןיוש טָאה רע .שעדיכ ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא
 טָאה רע ןעוו .ןָאטעג טעברא ןַײמ ץלא ךָאנ בָאה ךיא ןוא ,טרעכיירעג
 ןוא ןטלאהעגסיוא טינ רע טָאה ,סָאריּפאּפ ןטרעפ םעד טרעכיירעגסיוא
 ,לברא םאב ךימ ןָאטעג ריר א

 .רעמיצ ןרעביא טנאּפשעגקעוװא ןוא ןביוהעגפוא ךיז בָאה ךיא
 .ךעלנייוועג רעייז ןעוועג זיא ,טלייצרעד רימ טָאה עקדוי סָאװ ,סָאד
 לכעלאג סָאד .ךעלציּפ ףא ןרָאװעג ןלאפעצ זיא ענַיײז ענומָאק יד

 טינ רעמ ןוא *אווקסָאמ-אקרָאשטצװ, ןעַײרש טנרעלעגסיוא ךיז טָאה
 -עגסיוא ךיז טָאה רעקיסיּפנָא רעד עקסאוו .ייז טימ ןענעק ךיז טלָאװעג
 -ָאב .טכאנ עלא ןעלדנאה ןפנארב טימ ןעמונעג ךיז ןוא ןעקנירט טנרעל
 -עלפ יד טּפעלשעג -- ןירעד ןפלָאהעג םיא ןבָאה ןעקווָאיל טימ עקסיר
 ןופ ןכאמ קעזיוכ ןעמונעג גנילצולּפ ןבָאה ייז .סיורא ןוא ןַײרא רעש
 -ּפָארעא ןוא סעיצקאדער ,ןליבָאמָאטוװא ענַײז טימ ,ענומָאק ןַײז טימ םיא

 רע טָאה טָאטש רעד רעטניה .ןפיולטנא ייז ןופ טזומעג טָאה רע .ןענאל
 ךיז טָאה רע .ןקירבאפ עוואקישט ךאס א רעייז .טלעוו עַײנ א ןעזרעד
 טרָאד ךיז טיירדעגמוא ןוא קירבאפ א רענייא ןיא טעוונאגעגניירא טרָאד
 -עג סעמינ ןוא טעברא יד ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא'ס .טַײצ ךָאװ א אב
 ךיז רע טָאה גָאט א םענייא ןיא .ענומָאק רעד טימ ןּפעלשמורא ךיז ןרָאװ
 ןוא ןטסנעש םעד ,םענייא ןבילקעגסיוא ןסוּפרָאק-קירבאפ עלא ןופ
 טרָאד ןענַיײז סָאװ ,רעטעברא סקעז יד ןופ .ןיהא ןַײרא זיא ןוא ,ןטסכַײר
 םעד ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןענאטשעג סענישאמ עקיזיר יד אב
 .טַײז רעד אב םיא ךיז טלעטשעג ןוא ןטסנעש ןוא ןטסעב עמאס

 .טגערפעג םיא אב רעטעברא רעד טָאה -- ?וטסיב רעוו ---

 .טרעפטנעעג עקדוי םיא טָאה --- ,טינ רענייק ---
 עקירעביא יד ןפורעגוצ טָאה רע .טכאלעצ ךיז טָאה רעטעברא רעד

 .רעטעברא

 -עטער א -- .ןָאטעג יירשעג א ייז וצ רע טָאה -- ,עגער ןייא ףא --
 ?רימ ןבעל ָאד טייטש רעוו .ןאראפ שינ

 ...רעטזָאלרָאװראפ א --
 ...ןאצאּפ א --
 ...אנאּפש קיטש א --
 .רעטקישעגרעטנוא ןא ןצעמע ןופ רעשפע --

 טָא .ןפָארטעג טינ -- ,רעטעברא רעטסנעש רעד טגָאז --- ,ןיינ --
 .ןעקדוי אב טגערפעג לָאמארעדיוו רע טָאה -- ?וטסיב רעוו ;טרעה

 :טרעפטנעעג לָאמארעדיוו טָאה רע ןוא
 .טינ רענייק ---
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 ?טרעהעג -- ,טגָאזעג רעטעברא רעטסנעש רעד טָאה -- ,טָא --
 ?"טינ רענייק, ,וטסליו עשז סָאװ ."טינ רענייקא טייטש רימ ןבעל

 .סעּפע ןטעברא .ָאד ןַײז ---
 ןוא ָאד ןַיײז ליוו רע סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא סע ,רעהא:-ןיהא

 -אב רָאנ טָאה עמ ןוא ,ןעמונעגסיוא ייז אב טָאה רע .סעּפע ןטעברא
 רענייק, זיא רע זא ,ןריטנאראג םיא ראפ לָאז רעצעמע זא ,סנייא טפראד
 טזַײװ ,ָאד ןוא .םיא וצ קעווא .רערעל ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה רע ."טינ
 ןבָאה ייז ייהעלע ,טכוזעגמורא ערוועכ ענַײז ןיוש םיא ןבָאה ,סיורא ךיז
 -ָארעניראמ יד זא ןוא ,ןטאי רענישטשָארעניראמ יד טימ טעכוינז ךיז
 םיא אב ָאד זיא עקרעגוא עלעג יד זא ,טקעמשרעד ןבָאה ןטאי רענישטש
 ןכוזמוא ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעגנאגעגסיוא טנעה יד ףא רעלעק ןיא
 -טקניּפ זיא ייז ייהעלע ,טלעג סנלעג םעד םיא אב ןעמענוצּפָא ףא ,ןעקדוי
 טנזיוט סעטאמש ענַײז ןיא טיינראפ טָאה רעלעג רעד זא ,טסווואב ךעל
 עכיג, יד טָאה ןלעג םעד זא ,טביילגעג טינ םיא ןבָאה ייז .סעצנַאװרעשט
 ןוא טױט לטרעפ ַײרד טכאמעג םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןעמונעגוצ "ףליה
 םיא ןבָאה ייז סייב ייהעלע ,לווענאג סלא עיצילימ רעד ןבעגעגסיורא
 -נַירא ענעשעקיןזיוה רעד ןיא סכעלַײװרעטניה םיא ייז ןבָאה ,ןגָאלשעג
 -- טינ סנדלָאג ןייק רָאג זיא סָאד ייהעלע ,לרעגייז ןדלָאג א טקורעג
 -עג עקפאד םיא ייז ןבָאה ןגיוא יד -- ןעוו:סָאװ-זיב רעבָא ,סנשעמ א
 ...ןכעטשסיוא טלָאװ

 סעסַײמ ענַײד -- .ןעירשעגסיױא ךיא בָאה -- !גונעג ןוא אש --
 ?וטסליוו דָאוװאז ןיא ןיהא .זדלאה ןופ ןיוש רימ ןכירק

 -עגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ,ןגיוא ענַיײז ןָאטעג בייה א טָאה עקדוי
 .ןַײש עטנוזעג א ,עַײנ א ייז ןיא ןעזרעד בָאה ךיא זא ,טכוד

 ןוא ,ןישאמ ןַײמ ןיא םיא טימ ןעמאזוצ טצעזעגנַיירא ךיז בָאה ךיא
 ,דָאװאז ןפא ןרָאפעגקעווא ןענַײז רימ

= 

 טריסאּפ סָאה ,טציא ןיב טליצרעד ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ץלא סָאד

 .קירוצ ןרָאי טימ

 "וקעגסיוא רימ גנולמאזראפ-ייטראּפ א רענייא ףא זיא גנאל טינ ָאד

 "ראפ רעד טָא ףא טָאה רע .ןעקדוי טימ ןפערט ךיז לָאמארעדיוו ןעמ

 טפראדעג בָאה ךיא ןוא ,עיפארגָאיב ןַײז ןלייצרעד טפראדעג גנולמאז

 -דוי טירש רעדעי .ייטראּפ רעד ןיא םיא ןרידנעמָאקער ןוא ןקיטשטשאב

 טינ זדנוא זיא ךעלנעזרעּפ ךיז ןעז רָאנ .ןעוועג טסּוװאב רימ זיא סעק
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 ףניפ עטצעל יד דָארג ןיב ךיא .טַײצ רָאי ףניפ עצנאג ןעמוקעגסיוא

 ןַײמ זא ,ןעמונאב ּפָאק ןטימ בָאה ךיא .ןאטסעקרוט ןיא ןעוועג רָאי

 רָאג עמאטסימ ןרָאװעג ,ןטיבעג סיוועג טַײצ רעד ראפ ךיז טָאה עקדוי

 ךיא ןעזעג טינ ךָאנ סע ךיא בָאה גיוא ןטימ רעבָא ,שטנעמ רעדנא ןא

 לָאמאטימ בָאה ךיא ןעוו ,דיירפ סָאמ עלופ יד טאהעג רעבירעד בָאה

 א ןזיואב ךיז טָאה ענובירט רעקיטכיל רעכיוה רעד ףא יװ ,ןעזרעד

 ,סקּוװ ןיא רעכעה ךאס א ,שטנעמ רעגנוי רענייש א עליפא ,רענטלאטש

 "יור ךאס א .ןרָאקיז ןיא ךיז אב טריסקיפראפ טאהעג סע בָאה ךיא יוװ

 -יישאב ךאס א -- טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ךיז ןיא רערעכיז ןוא רעק

 -יוא ןַײּפ סַייוו א ןיא ,םויטסָאק-טָאיװעש ןצראווש ןטוג א ןיא ,רענעד

 ,ערעטיש רעייז טימ ,סּפינש םענעדַײז ןעיורג-לקנוט א טימ דמעהרעב

 ףא טמעקראפ ןדיישאב ,ּפָאק ןפא רָאה עצראווש עכייוו ,עגנאל רעבָא

 ,ןּפיל יד ףא לכיימש ןקידוװעמעש-שלדיימ טאמיק א טימ ןוא ןטניה

 -- ,ןּפיל יד ףא לכיימש םעד טָא טימ ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,ָאי --

 ..לקישטייראנומָאק עקדוי ןעוועג ןיב ךיא ."טינ רענייק; ןעוועג ןיב ךיא
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 ןייטשדלָאג עשיומ
 עקװעַײשטָאלָאװ ףא שראמ א

 רעד רעביא ןענַײז געט עצנאג .רעקידנגער א ןעוועג זיא רעמוז רע"

 "נָא ןכַײט יד ךיז ןבָאה סנגער יד ןופ .סנקלָאװ עסיורג ןעגנאהעג עגַײט

 רעביא טראּפשעגרעביא טָאה סע זא ,ןעקנורטעגנָא ליפיוזא ןוא טליפעג

 עניוזא ןיא .ןגעוו ןוא רעדלעפ עלא ןסָאגראפ ןבָאה ייז ןוא ןגערב ערעייז

 -סיורא ןבָאה ןוא ענרומכ ןעגנאגעגמורא רעניױוװנַיײא-עגַײט יד ןענַײז געט

 ייוצ רעדָא גָאט א ףא ןגער רעד טָאה םיוק ןוא .גָאט םענייש א טקוקעג

 טָאה רענייא רעדעי ןוא ,טנעה יד טנאּפשעגנַײא ןעמ טָאה ,טזָאלעגּפָא

 .ןעצ ראפ סעבראעג



 ,ןטלאהראפ ךיז טָאה ןגער רעד ןעוו ,גָאט םענרומכ אזא םענייא ןיא
 טריװלָאק ןיא ךיז ןבָאה ,ןלאפוצּפָארא ףא טָא-טָא ןעגנאהעג זיא רָאנ
 ןשטנעמ יד ראפ טיורב ןלעפסיוא טעװ סע זא ,ןעגנאלק טיירּפשראפ
 -עג קידנעטש יו רעקראטש געט יד ןיא טָאה עמ .יפ ןראפ רעטיפ ןוא
 םעד ןגעוו ,גנוטלאווראפ רעד ןופ גנוריפנָא רעטכעלש רעד ןגעוו טדער
 -ראפ ןוא "ןעגנויוב עשיטנאגיג, טימ ןעמונראפ זיא סָאװ ,רעציזרָאפ
 גנאל ןוש טָאה עמ זא ,םעד ןגעוו ,גנוגרָאזאב עכעלגעטגָאט יד טעז
 ךָאנ ,רעלכַײּפש רעקװעַײשטָאלָאװ םענופ לעמ יד ןריפרעביא טפראדעג
 ...ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סנגער יד רעדייא

 --- ,לסעק ןיא ןגייל וצ סָאװ ָאטינ זיא ןגרָאמ ,רעציזרָאפ רעוואכ --
 ןעוו ,רעציזרָאפ םעד ןגרָאמ:טוג א טימ דעבאכעמ ןכעק יד עיסאכ זיא
 יז ןוא --- .ןבילבעג זיא'ס סָאװ ,טעז ,טאנ --- .ךיק ןיא ךיז טזַיײװאב רע
 ,לעמ עצראווש לקעז בלאה א םיא טזַײװאב

 א טימ ךיז טילגעצ םענָאּפ טמאלפראפ ריא ,עיסאכ ,ןָא םיא טקוק יז
 ייטש םיא ןופ ןסַײר ןגיוא עקידנסע ,עטציּפשעגנָא עריא ןוא ,ראשז
 ןיא םורב םענעדירפוצמוא ןא סעּפע טיג ,ןאמבייל ,טגַײװש רע .רעק
 עטעקאנ עריא טפראווראפ עיסאכ .ךיק ןופ סיורא ךיז טגָארט ןוא ךיז
 "עג יו, :סנרעטעבראיךיק יד גערפ א טיג ןוא ןטַײז עדייב ףא טנעה
 ,רעטצנעפ ןכרוד ךָאנ םיא טקוק יז -- ??סָאבעלאב רעד ,ךַײא רע טלעפ
 טימ עקּפָאס רעד ןופ טזַײרּפש רע יוװ ,ןלאטש יד וצ ּפָארא טפיול רע יו
 ךרוד ריא טייג קנאדעג א ןוא ,גנאג ןרעכיז-טינ ,םענעגָארטעצ ,ןכיג א
 טרעטנָאלּפ סָאװ ,אזא רענעגָארטעצ א סעּפע, :רעכעליירפ ןייק טינ רעייז
 ."רעטנָאלּפ א ןָא

 .רעטצנעפ ןופ ּפָא טייג ןוא לסקא יד טימ בייה א ןדירפוצמוא טיג יז
 ,ןלאטש יד וצ טריפ סָאװ ,עקּפָאס רעד ןופ טַײז רעד וצ ןעמוקעגוצ

 יד וצ סָאװ ךָאנ; .ּפָא לעטש א םָאטּפאר ןבעגעג ןאמבייל ךיז טָאה
 -- .ךעיומ םענעגָארטעצ ןַײז ךרוד עגארפ א ךרוד ךיג טפיול --- ?ןלאטש
 יו ,קיטש אזא ןליּפשּפָא טינ ןלאטש יד ןיא ןשטנעמ יד םיא ןלעוו יצ
 ןזַײרּפש טלָאװעג ןיוש טָאה רע *!ךיק ןיא טליּפשעגּפָא םיא טָאה עיסאכ
 -פע, :דרעפ יד וצ ,סיורָאפ ןָאטעג יצ א םיא טָאה סעּפע רָאנ ,קירוצ ףא
 "?ןענאּפש ןענָאק טרָאפ ןעמ טעוװ רעש

 טכאמעגפוא ןאמבייל טָאה ,זיא טַײהניױװועג ןַײז יו טינ רָאג ,ןסאלעג
 ןיהא טקעטשעגנַײרא קיטכיזרָאפ ןוא לאטשידרעפ רעד ןופ ריט יד
 יד טיירדעגסיוא ןבָאה ,ןשטנעמ א קידנליפרעד ,דרעפ יד .ּפָאק םעד
 גָאלש א ןענאמבייל ףא טָאה ןגיוא ערעייז ןופ ןוא ,ריט רעד וצ ּפעק
 דרעפ יד .לאטש ןיא ןַײרא זיא רע .טַײקכעלמיײהמוא טימ טלעוו א ןָאטעג
 ראפ .רעכעלזָאנ יד טימ ןזָאלבעג ןוא טקוקעגכַאנ םוטש םיא ןבָאה
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 ןופ ןיוש ןבָאה ייז .סנטסאק עקידייל ןעגנאהעג ןענַייז סעדרָאמ ערעייז

 ,דרעפ יד ןשיווצ ןַײרא זיא רע .טקעלעגסיוא עלעביוטש א ּוװ ןטרָאד

 .גנאגסיורא םוצ טזָאלעג ךיז ןוא ןטַײז ענעלאפעגנייא ערעייז טּפאטעג

 לטיה סָאד טיירדעג ,ןגיוא יד טימ טשטיינקעג ענדָאמ סעּפע טָאה רע

 ךיז ןאּפש שטָאכ ,עסַײמ א טָאק ;יילא ךיז וצ טדערעג ןוא ּפָאק ןפא

 ."ןגָאװ ןיא ןיילא ןיײא

 א טימ .,ךוינָאק םעד ,ןעטָאמ ןָא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה לעווש ןפא

 -עגקירוצ ךיז טָאה ןוא ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה ןאמבייל .עציילּפ ןפא קאז

 -סיוא טימ ,רענעריולראפ א לסיב א ,עטָאמ ןוא .ןַײרא לאטש ןיא ןגיוצ

 ירד א סכעלַײװרעטניה ףא ךיז טָאה ,ןגיוא עכעלזייב עטרעליוקעג

 ןופ קאז םעד ןפרָאװעגּפָארא ךיגפא ןוא דרעפ יד ןשיווצ ןָאטעג ןַײרא

 ָאד טמוק סעּפע זא .טַײקנגָארטעצ סעטָאמ ןיא טנעקרעד .עציײלּפ

 ךיז ןוא םיא ךָאנ ןָאטעג יג א ןאמבייל טָאה ,סקיטאלג טינ רָאפ

 :ןעירשעצ

 םיא טָאה רע -- ?קאז ןיא וטסָאה סָאװ ,וטסוט סָאװ !עטַאמ ,ייטש --

 א טימ ןָאטעג סיר א רעבָא ךיז טָאה עטָאמ .לברא םאב טּפאכעגנָא

 :יירשעג

 רעווש ,ןוא ,קאז םעד רעדיוו ןביוהעגפוא -- !דרעפ יד !טזָאל ---

 יד ןיא קאז ןופ ךעלסיבוצ ןטיש ןעמונעג קילַײא רע טָאה ,קידנעמעטע

 .ןַיײרא סנטסאק

 יד ןָאטעג גָאי א ןבָאה ייז ,טעשזריהעצ ךעליירפ ךיז ןבָאה דרעפ יד

 .ךעליירפ ןרָאװעג זיא לאטש ןיא ןוא ,ןַײרא סנטסאק יד ןיא סעדרָאמ

 יד ןשיוצ סיורא זיא ןוא קאז םעד טקידיילעגסיוא טָאה עטָאמ ןעוו

 לאטש ןטימניא ןייטש ןענאמבייל ןפָארטעג ןיוש רע טָאה ,סנטסאק-דרעפ

 םעד ןָאטעג ףרָאװ א םיא טָאה רע .טנאה רעד ןיא לכיב-ץיטָאנ ןטימ

 :ןעירשעגסיוא ןוא סיפ יד ראפ קאז ןקידייל

 ,ךאז אזא ןעזראפ !דרעפ יד ראפ טינ ןגרָאז ,ייז ףא עקאמ א !טאנ --

 ןטימ ןוא טמעטָאעג רעווש טָאה רע -- !סנגער רענאשזדיבָאריב יד יו

 .םענָאּפ סָאד טשיוועג לברא
 ,ןאמבייל טגערפ -- ?עטָאמ ,ןעמונעג לעמ יד וטסָאה ּוװ רעבָא --

 .םיא אב טרעטיצ לָאק סָאד ןוא

 ,טעוונאגעג ...ןעמונעג ּוװ ,ךַײא עגַײד א ...ןעמונעג ...ןעמונעג --

 קוק א גנוטכאראפ טימ ןוא ןָאטעג ַײּפש א טָאה רע -- !קיטראפ ןוא

 .ןענאמבייל ףא ןָאטעג
 ?ךאז אזא !עטָאמ ,רעבָא ---
 ?ךאז רעסָאװ ---
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 טָאה רע .רָאלק ןעוועג ץלא םיא ראפ ןיוש זיא סע -- ...לעמ יד --
 ןזיועג ךיק ןיא םיא טָאה עיסאכ ןעוו זא ,טקנעדעג טוג טציא ןיוש
 ריט רעד אב טרָאד ןיא ,לעמ לקעז ןבלאה םענעבילבעגרעביא ןפא
 סע טקנעדעג רע ...ראגיצ-עקרָאכאמ א טיירדראפ ןוא עטָאמ ןענאטשעג
 א טגיל ייז ןשיווצ ןוא ,םיא ןגעקטנא עטָאמ טייטש טציא .טוג טציא
 ...קאז רעקידייל

 -עג עכעלקערש ןעילפ ּפָאק ןכרוד ןוא ,טמיילעג יו טייטש ןאמבייל
 זא ,ןעזרעד טעוװ עיסאכ ,ןָאט גָאטראפ ןגרָאמ סע ךיז טעוו סָאװ :ןעקנאד
 טגערפ ןוא ּפָאק ןפא לטיה סָאד קור א טיג רע רָאנ ...ָאטינ זיא לעמ יד
 ;ליומ בלאה א טימ

 ןדאינג םעד ןָאט ןאּפש א יוזא לָאז עמ ןעוו ,עטָאמ ,וטסניימ יו ---
 ?עשטאילק רעראק רעד טימ

 .עטאוועמאט עטָאמ ךיז טכאמ -- ?ןעוועג טלָאװ סָאװ זיא --
 יָאלָאװ ןופ לעמ ךעלקעז רָאּפ א טּפעלשעגרעבירא ייז ןטלָאװ --

 .עקוועַײשט
 ..?געוו אזא ןיא --
 רע יו ,קעשאד םעד ףורא טקור ,ןגיוא יד ןָא םיא ףא טלעטש עטָאמ

 טבַײלב ןוא ,םענָאּפ סנאמבייל ןיא ןקוקנַײא טלָאװעג רעסעב ךיז טלָאװ
 .םיא ףא קילב םענעגנאהעגנָא ןטימ ןייטש יוזא

 ?עטָאמ ,וטסניימ יו זיא... --
 ןוא לאטש ןופ ףיט רעד ןיא ףרָאװ א עטָאמ טיג -- !עגושעמ --

 םיטאבעלאב ,סעקעשָאל ,ךע -- :דרעפ יד וצ יירשעג א טימ ךיז טזָאל
 -סיוא ןגעוו טדערעג טינ טָאה עמ לפיוו !ייז ףא רָאי אזא -- ריא טָאה
 .דייר יד אב ןבילבעג ןעמ זיא ,טרָא ןפא ָאד רעלכַײּפש א ןעיוב

 ,לאטש ןופ סיורא זיא ,רעטלמוטעצ א ןצנאגניא ןיוש ,ןאמבייל
 ,ןיירא סנטסאק יד ןיא טקוק ןוא דרעפ יד ןשיווצ םורא טכירק עטָאמ

 סעדרָאמ יד ךָאנ ןטלאה דרעפ יד .עקידייל רעדיוו ןיוש ןעגנעה סָאװ
 ןטָאשראפ ךיז טָאה סָאװ ,לעמ לסיב עטצעל סָאד ןקעל ןוא קינייװניא
 יד ראפ טמענ עמ ּוװ ,רעדיוו ןיוש טכארט עטָאמ ןוא ,ןעלקניוו יד ןיא
 .עקװעַײשטָאלָאװ ןופ ןעגנערב סעּפע טעװ עמ זיב ,זַײּפש לסיב א דרעפ
 א ּפָא טסַײר ,ריּפאּפ-סגנוטַײצ קיטש א ענעשעק ןופ סיורא טמענ רע
 גנוצ ןטימ קידנקעל .טיירדראפ ןוא עקרָאכאמ לסיב א ןָא טיש ,לקיטש
 -לָאק ןשינייכש םעד ןופ רעזַײה יד ףא קילב א רע טפראוו ,לריּפאּפ סָאד
 ,ריּפאּפ לקיטש ןפא גנוצ רעד טימ ןקעטש טונימ א רע טבַײלב .טריוו
 סיורא טזָאלב ןוא עקרָאכאמ יצ ןפיט א טיג ,טרעכייראפ ,עלַײװ א טכארט
 ,ךוינָאק זיא עטָאמ ןאמזלָאק ,עשָאקשינ; :ךיור ןקלָאװ א טימ ןעמאזוצ
 ."ןבראטש טינ רעגנוה ןופ ךעלדרעפ יד ןלעוו
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 -לָאק ןשינייכש םוצ רעכעליירפ א ךיז טזָאל ןוא קאז םעד טּפאכ רע
 ענַײז ןופ *!עשָאקשינ -- רעבָאה לקעז א ןעַײלסױא ןלעוו ייז, :טריוװ
 רעטנוא ךיז רע טגניז ךעליירפ .ךיור סנקלָאװ עטכידעג ןצעז רעכעלזָאנ
 .רענרומכ א זיא ןסיורד רעד .םערָא ןרעטנוא לקעז ןטימ ךיז טגָאי ןוא
 טונימ עדיווטעי טיירג ןענַײז ןוא עגַײט רעד רעביא ןעגנעה סנקלָאװ
 .ןגערסקאלש א ןזָאלוצּפָארא רעדיוו

 רעד .גנולמאזראפ ערטסקע ןא ןפורעגפיונוצ ןעמ טָאה טכאנראפ
 -ראפ ,עטנערבעגּפָא טשימעג ךיז ןבָאה'ס .טקאּפעג לופ ןעוועג זיא בולק
 -ענעּפ עסַײװ טימ רענאשזדיבָאריב עטלא ןופ רעמענעּפ עטעוועטראה
 טכָאקעג טָאה בולק רעד .רערעדנאוורעביא ענעמוקעג סָאװרָאנ ןופ רעמ
 ,טשיורעג ןוא

 -ָאק"ייטראפ םענופ ראטערקעס רעד טנפעעג טָאה גנולמאזראפ יד
 .עווָאיל רעוואכ טעטימ

 ...עגארפ ןייא טייטש גנונעדרָא-גָאט ןיא --
 ןעייר עטשרעטניה יד ןופ רעטנוא רעצעמע טּפאכ -- !ןסע --
 -נעראפ רע ןוא ,לכיימש א ךיז טסיגעצ םענָאּפ ןטיירב סעקווָאיל ףא

 :ץרוק טקיד
 .ןאמבייל רעוואכ טמוקאב טרָאװ א ...ןסע ןגעוו ,ָאי ---
 -עג סאלב שזא זיא ןאמבייל זא ,ליטש יוזא ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס

 -ץיטָאנ ןטימ לשיט םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,זיא עוועט ןַײז יוװ .ןרָאװ
 םיא אב ןענַײז סע ּוװ ,עלעכיב ןבלעז םעד טימ .טנאה רעד ןיא לכיב
 -וצסיוא ךיז טיירג רע סָאװ ,"ןטנאגיג; יד ןופ רענעלּפ עלא ןבירשראפ
 טָא .ןבירשראפ גנידצלא םיא אב זיא טרָאד ...עקּפָאס רעד ףא ןעיוב
 גיוא ןטייווצ ןטימ ןוא ,לטעלב ןבירשראפ א ףא גיוא ןייא ןָא רע טלעטש
 ,גנולמאזראפ רעד וצ ךיז רע טדנעוו

 טיצ ןוא רע טגָאז -- ,ןעמוקאב ךיז טָאה עגאל ענדָאמ א ,טָא --
 רעקװעַײשטָאלָאװ ןיא --- ,לכיימש םענעגנּוװצעג א םענָאּפ ןַײז ףא ףורא
 ,רעטניוו ןרעביא זיב טעַײטסעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטקודָארּפ ןגיל רעלכַײּפש
 -קעז 150 טרָאד טגיל ,רעגייטשא ,טָא .לָאמש ץנאג ןיוש טלאה ָאד ןוא
 .טיורב ןייק ָאטינ ןיוש זיא ןגרָאמ ףא ןוא ,לעמ ךעל

 רעד ןיא גָאלש א םיטש עטרעדנּוװראפ א טיג --- ?ןגרָאמ ףא --
 .ןַיײרא טַײקליטש

 .רעטייווצ א רעטנוא טלאה -- !טראוועג ןעמ טָאה עשז סָאװ --
 -עגנָא ךיז טָאה עמ ...טראוועג טינ טָאה עמ ..?טראוועג טָאה עמ ---

 -בייל טָאה --- ...ןטַײקירעװש רענאשזדיבָאריב ...ןטַײקירעװש טימ ןפָארט
 ןבָאה םעליוא םענופ רָאנ ,עמכָאכ א טימ ךאז יד ןרעטאּפָא טלָאװעג ןאמ
 ;ןגארפ עקידנסַײב ריש א ןָא ןָאטעג טָאש א ךיז
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 ?טערקנָאק ןָאטעג גנוטלאווראפ יד טָאה סָאװ --
 ענעגייא ןייק טיובעגסיוא טינ טציא זיב ךָאנ ןעמ טָאה סָאװראפ --

 ?עזאב
 ןעגנערבוצרעבירא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז ןעלטימ ערעסָאװ --

 ?ןטקודָארּפ יד
 ...ןעמונראפ זיא גנוטלאווראפ יד ---
 .ןרעדנא םעד רענייא רעטנוא טּפאכ -- ,ןטנאגיג טימ --
 !ןָאיאר ןיא ןביירש ףראד עמ --
 !עװקסָאמ ןייק ---
 זיא סע זא ,טסּוװעג טָאה רע ,רעסאלב א ןענאטשעג זיא ןאמבייל

 ,ןסַײרפוא ןבייהנָא טנַײה לָאז סע זא רָאנ ,רעװלוּפ טלמאזעגנָא םיא ןגעק
 .טכירעג טינ ךיז רע טָאה

 ךיז קידענושעמ ןוא ןסירעג ךיז טָאה טנאה סעווָאיל ןיא לקעלג סָאד
 ;ןפרָאװעג

 ,טרָאװ א ןעמוקאב רערעדעי טעװ ריא !ןקידנע טזָאל --
 -ימעג עטמעראוועצ יד ןליטשוצנַײא רעווש ןעמוקעגנָא זיא ןעווָאיל

 סָאװ ,רעטרעוו עקינייא סנאמבייל ךָאנ ןעוו ,ןרָאװעג ליטש זיא סע .רעט
 רעד טרָאװ א ןעמונעג טָאה ,ןעגנאגרעד טינ רעוא סמענייק וצ ןענַײז
 .עטָאמ ךוינָאק רעד ,רענאשזדיבָאריב רעטלא

 יאש ---
 !ליטש --
 ןבָאה ןעטָאמ .ןעִירשעג ןרעדנא םוצ רענייא טָאה --- !ןדייר טזָאל --

 ,טעברא רעד וצ זיא רע ןבעגעגרעביא יו ,טסייו רערעדעי .ביל עלא
 ...רענאשזדיבָאריב רעסעמע ןא -- ,ןצנוק ןָא ,טסָארּפ

 לקעסאּפ ןיד א טימ לדמעה סַײװ א ןיא ןָאטעגנָא טציא זיא עטָאמ
 עדייב ףא טמעקעגוצ ןגיל רָאה עטאלג יד ןוא ,ןשאוועגּפָא ,ןדנובעגמורא
 טימ ןוא עָאנאה סיורג טימ םיא ףא טציא ןקוק ךעלדיימ יד .ּפָאק ןטַײז
 .רעצרעה עקידנגָאלש

 :ןָאטעג ץעז א ןוא לקעסאּפ סָאד ןגױצעגנַײא טָאה עטָאמ
 גָאלש א טָאה רע -- !סָאװ טָא .עיזארבָאזעב עסיורג א זיא סע --

 ןצעמע ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טפול רעד ןיא טסיופ א טימ ןָאטעג
 ןוא ןאשזדיבָאריב ןיא ןיב ךיא יו ,רָאא עטרעפ סָאד ןיוש --- .ןגָאלש
 עמ זא .םרָאק ןלעפסיוא לָאז סע זא ,ןפָארטעג טינ לָאמ ןייא ןייק טָאה'ס
 זיב טנעקעג טינ ...רעסאוו ןטימ ןעמ טריפ ,דרעפ טימ ןריפ טינ ןעק
 ןגיל רעציזרָאפ רעזדנוא זא ?רעלכַײּפש םענעגייא ןא ןעיובסיוא רעהא
 ןעייטש דרעפ יד ..ןטנאגיג -- ךַײא טאנ ,טָא .ןטנאגיג ּפָאק ןיא רָאנ
 ,עקירעגנוה
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 א טימ רעביא עווָאיל םיא טגָאלש --- ?גנוניימ ןַײד זיא סָאװ --
 .עגארפ

 ?ןָאט ףעקייט ןעמ לָאז סָאװ ,גָאז --
 ?טרָא ןפא ךַײלג עקאט --
 ,רעטיפ ןייק טינ ,טיורב ןייק טינ ָאטיג זיא ןגרָאמ ,ָאי ---
 -ראפ רעד רעביא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ריפ א טָאה רע --- ?ןגרָאמ ---

 ףא ןָאט יג א ןעמ לָאז .גָאט-ור א זיא ןגרָאמ --- :טגָאזעג ןוא גנולמאז
 .ןטקודָארּפ לסיב סָאד ןגָארטרעבירא ןוא עקװעַײשטַאלָאװ

 א ןביוהעגפוא ךיז טָאה'ס .ןרָאפעצ ךיז שיור טימ ןענַײז קנעב יד
 ;למוט

 !לסיב ןייש א ---
 !ןטקודָארּפ טימ רעלכַײּפש א --
 !עטָאלב ןיא ןרעוו ןעקנוזראפ ךָאד טעוװ עמ ---
 סָאװרָאנ א טָאה -- ?ןגָארטרעבירא סעציילּפ יד ףא ,טסייה סָאװ ---

 טָאה ןגױא עריא ןופ ןוא ,ןָאטעג גערפ א ןרעדנאוורעביא ענעמוקעג
 .גנורעדנוווראפ ןוא קערש טקוקעגסיורא

 !גנוטלאווראפ יד ןייג לָאז ---
 !ןּפעלש ןוא ןענאּפשנַײא ןיילא ךיז ייז ןלָאז --
 !טעכיוא גנוטלאווראפ יד ,ןייג עלא ןלָאז ---
 ןשיווצ ןענאטשעג ןעמ זיא גנאל .בולק ןיא טלמוטעג ךיז טָאה גנאל

 -לאווראפ רעד ןופ טעברא עקידעגָאלק יד טדערעגמורא ןוא קנעב יד
 ,עקװעַײשטָאלָאװ ףא שראמ ןקידעגרָאמ םעד ןוא גנוט

 -ּפָארא עטצעל יד ךיז ןבָאה ,קלָאפרָאּפ ךאווש ,טלא ןא ,סנאמלע יד
 סָאװ ,סעקינטריװלָאק יד ןופ רענייא .ךַײט םוצ עקּפָאס רעד ןופ טזָאלעג
 ןעירשעג ייז וצ טָאה ,םעליוא םעד ןעלפישרעבירא ןטימ טריפעגנָא טָאה
 ;סאק טימ

 !טערָאּפעגסױא ךיז םיוק ,לסיב א רעכיג --
 -- ,עטצעל יד ןופ ןענַײז רימ ,טסעז ,רעכיג םוק ,רעיימ ,םוק --

 ,לפיש םוצ קידנעייגוצ ,לברא םאב ןאמ םעד טּפעלשעג עלייב טָאה
 א ראפ טלאה סע זא ,טינ טעז ריא !ךיז טצעזעגנַײרא רעכיג --

 ןאּפש א ,סעלסעוו יד ןָאטעג ּפאכ א טָאה רעלפישרעביא רעד -- ?ןגער
 םעד ןטינשעגכרוד ןוא טנעה עקידרעדָא עטניורבראפ יד ןָאטעג ןַײא

 סָאװ ,ייוצ ערעדנא יד וצ לפיש סָאד ןדנובעגוצ רע טָאה ךיג .ךַײט

 יירשעג ןכעליירפ א ןוא ,גערב םוצ טקיטסעפעגוצ ןענאטשעג ןיוש ןענַײז

 טזָאלעגקעװא ךיז טָאה רע ןוא -- ףרעװ לָאז טרעדורעג -- :ןָאטעג
 .געוו ןקיּפמוז ןרעביא ןזַײרּפש
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 ,םיא ךָאנ קעווא שינעלַײא ןיא ןענַייז סנאמלע יד
 ךיז טָאה עגַײט יד .ןגרָאמירפ רענרומכ ,רעליטש א ןעוועג זיא'ס

 ,רעטיירב רעד רעביא ןזָאלבעג ןבָאה ךעלטניוו-ןגרָאמירפ .טרעכיירעג
 ןופ רעטעלב יד טשימעג ןוא ןזָארג עדליוו יד טעלגעג ,סעווכאר רעיירפ
 ,רעמייברוא

 םעד טגָאירעד ןבָאה ייז זיב ,ןעמוקעגנָא סנאמלע יד זיא רעווש
 ,םעליוא

 -- ,עלא ךָאד ןעייג טרָאד ,ןעמאזוצ ןייג רימָאל ,רעיימ ,רעכיג --
 -גרעב יד רעביא ןעקנוהעגרעטנוא ןבָאה ייז .עלייב ןטלא םאב ךיז טעב
 יד ןופ ןגָאלשעגסיורא ךיז ןוא ,ןּפמוז יד ןופ סיורא ןצראטש סָאװ ,ךעל
 ,סעכיוק

 טמעטָא -- ?געיעג סָאד זיא סָאװ ,ןפיול יוזא ןעמ ףראד סָאװ זא --
 .ןעייר עטשרעטניה יד וצ קידנעמוקוצ ,סיורא םיוק רעיימ

 !רעיימ בער ,א --
 ?ָאד ךיוא טַײז ריא !עלייב ,א --
 ןַיײרא ייז טמענ עמ -- .ןעמאזוצ ןייג רימָאל ,עשז טמוק ,טמוק --

 .ךעלגרעב יד רעביא ןזַײרּפש וצ יוזאיוו ,ייז טזַיײװ עמ ןוא ייר רעד ןיא
 םעד ןופ טגיילעגפוא ןענַײז ןוא ךעלגרעב יד רעביא ןעגנירּפש יז

 זיא סָאװ ,למיה םענרומכ ןרעטנוא געוו ןקיּפמוז ןרעביא שראמ םענדָאמ
 סָאװ ,ייר עגנאל א ךיז טיצ סע .ןגער א ןזָאלוצּפָארא עלַײװ עדעי טיירג
 -ּפָא טינ ךָאנ זיא ךאס א אב .ךעלגרעב יד ףא קידנעגנירּפש ,טרישראמ
 -- טלַײא עמ רָאנ .ירפ ךָאנ זיא סע .רעמענעּפ יד ןופ ףָאלש רעד טשיוועג
 ,ןגער א ןָאט עּפאיל א טונימ עדעי ןָאק סע ןוא ,ענרומכ זיא למיה רעד
 .טלעוו יד ןציילפראפ לָאז סָאװ

 ןעייג ץיּפש ןיא ,ןעלייב טימ רעיימ ןעייר עטשרעטניה יד ןיא ןעייג
 רערעדנאוורעביא עַײנ יד ןופ ךאס א ראפ .רענאשזדיבָאריב עטלא יד
 א :ךעלדנעטשראפמוא רָאג ןוא ענדָאמ ןעזעגסיוא ךאז עצנאג יד טָאה
 ןגָארטרעבירא טייג ןוא ןריט יד טסילשראפ ןוא טמענ וועשִיי רעצנאג
 ןוא ,געוו ןקידלגרעב קיּפמוז א רעביא ןטקודָארּפ טימ רעלכַײּפש א
 ךאס א עקאט ןעייג .ןביז עצנאג רָאנ ,טסרָאיװ ןייא ןייק טינ --- סָאד
 .ןעלסקא יד טימ ןבייה ןוא

 .ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןעמענאב וצ טינ זיא'ס ,רעיימ ,טסרעה ---
 -רעד וצ טינ רָאג ךיז זיא'ס ,ןייטשראפ וצ רעווש ,ישעלייב ,ָאי ---

 ,ןטכארט
 -יבָאריב סָאד טלעטשעגרָאפ שרעדנא סעּפע רָאג ךיז בָאה ךיא --

 טייג סָאװ ,ענייכש א רעוא ןפא ןַײא םיור א עלייב טיג --- ,ןאשזד
 ;ּפָא טקאה ןוא ףוא סע טּפאכ רעיימ רָאנ ,ריא ןבעל
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 .ןדייר וצ יידעק טינ --
 ,טרעהעגפוא דלאב טָאה סָאװ ,לדנגער ןיד א ןָאטעג ץירּפש א טָאה'ס

 ,טפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג ןוא ןטלאהראפ יוװ ךיז טָאה
 .טנגער סע ,יוא --
 ?קירוצ ןייג ןעמ לָאז רעשפע --
 .ןגער א רימ ךיוא --
 ,טונימ א ףא'ס --
 !רעסעמע רעד סיורא דלאב טע'ס --
 ןשטנעמ ןעייג טרָאד .טָארט םעד טרעכיגראפ ןבָאה ןעייר עטשרע יד

 יײלרעלא וצ טניוװעג ןיוש ןענַײז סָאװ ,סיפ טימ ,טירט עטסעפ טימ
 .ןײטשוצּפָא טינ יידעק ,ןצנאטוצכָאנ סיוא טמוק עטשרעטניה יד .ןגעוו
 רָאנ ,ךעלעטירט ענבירד טימ ןפיולוצכָאנ ןָא ןבייה ןעלייב טימ רעיימ
 ;סיורא ךַײלג עדייב ייז ןזָאלב דלאב

 !ךעיוק ןייק ָאטינ ---
 עטלא יד .עכאווש רָאג ,סנאמלע יד ,ןשטנעמ עכאווש ןענַײז ייז

 טימ ןגיוצראפ ןענַײז סָאװ ,רעמענעּפ ערעייז ףא ןקוק רערעדנאוורעביא
 ;ּפעק יד טימ ןעיירד ןוא ,טַײקטױר רעכעלקנערק א

 טלָאװ עמ ,טינ טייג ריא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ,ריא טניימ ,סָאװ זיא ---
 ?ןבעגעג טינ קעלייכ ןייק ךַײא

 .ןדנוצעגנָא ןרעוו ןוא ּפאכ א עדייב ךיז ןביג -- ?סדָאדָאדָא"װ ---
 ,,!?סניוזא טרעהעג !ןייג טינ ,וטסעז ,עסַײמ ענייש א ---
 ..!?ןביילב רימ ןלָאז ,טייג עקּפָאס עצנאג יד ---
 טנערב סע ןוא ,ןעייג ייז ,סנאמלע יד ,ןעקנעש טינ רָאג סע ןענָאק יז

 -גּוװ ןקיזָאד םעד וצ טיירגעג ךיז יז ןבָאה טכאנרעדפא ןצנאג א .ייז ןיא
 א "!ףייג טפראדעג טינ טָאה ריא; :רָאג םעצולּפ ןוא .שראמ ןכעלרעד
 ריא ןופ ןעמונעגסיורא עלייב טָאה ךעלקעז עַײנ-קנאלב קילדנעצ ןצנאג
 ףא ,סיוא עדאווא ךָאד טלעפ'ס !טאנ; :ןענאמבייל ןגָארטעגוצ ןוא ןטסאק
 ךעלקעז יד ןגָארטעגרעטנוא טָאה יז *.!עקנַיַײנ ,ןַײז טוג יז ןלעוו רעקוצ
 ןוא .ךאז רעסיורג רעד וצ רעַײטשוצ א יװ ,םענַאּפ טמאלפראפ א טימ
 ...גנוקידיילאב אזא -- םעצולּפ

 ךיז טָאה סָאװ ,גנאזעג םאב ןרָאװעג ןענורעצ זיא סָארדראפ רעייז
 -עג ןיוש זיא ןגיוא ערעייז ראפ .ןעייר עטשרע יד ןופ ןָאטעג בייה א
 -ראטיור רעד --- ןוז רעשידלעה רעד טכארּפ רעצנאג ןַײז ןיא ןענאטש
 טימ טמיוצעגמורא .עקּפָאס רעשינאזיטראּפ רעד ןופ ץיּפש ןפא רעיימ
 -טיור רעד טייטש ,סקיב רענעביוהעגפוא-ךיוה א טימ ,טָארד ןקיכעטש
 -עגנַײא ןא ,גנאזעג ַײרפ א ףוא טכליה ּפָאק ןַײז רעביא ןוא ,רעיימרא

 .טנאה ןַײז ןיא סקיב יד זיא סע רעכיז יו ,סרעכיז א ןוא סטראּפש
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 .!רָאּפטָא שָאיאד ,איאנשטָאטסָאװענלאד --
 טָאה ,טקעוװעגפוא גנאל ןופ ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,עקװעַײשטָאלָאװ

 :טקוקעג טשעדיכראפ ןוא ןריט יד ראפ טלעטשעגסיורא ךיז
 ?שראמ א ראפ סעּפע זיא סָאװ --
 ?װעטמָאי א ראפ טנַײה ןעד זיא סָאװ --
 ?עקּפָאס רעד ןופ ןדִיי יד קעווא ןרָאפ עשז ןיוש טינ --
 .ךעלקעז עקידייל טימ עלא ךָאד ןעייג סעּפע ,ןיינ --
 ?ןייג עלא סָאד ייז ןענעק עשז ןיהּוװ זיא ---
 עכעלרעדנוװ ךאס א טוג טקנעדעג סָאװ ,עקװעַײשטָאלָאװ ראפ

 ,סאג עצנאג יד .ענדָאמ ןעזעגסיוא שראמ רעקיזָאד רעד טָאה ,ןשראמ
 ,ןעלסקא יד טימ ןביוהעג ןוא ןענאטשעג זיא ,ןַײרא ףרָאד ןיא טריפ סָאװ
 ,דיל רעייז ןעגנוזעג ץלא ןבָאה עקידנרישראמ יד ןוא

 -גוזעגטימ ןבָאה ןוא עטצעל יד ןעגנאגעג ןענַײז ןעלייב טימ רעיימ
 א ךיז ןבָאה סעציילּפ ערעייז .דיל עכעלרעווש לסיב א ייז ראפ יד ןעג
 -גירג עלעסיב א ןביוחעג ךיז ןבָאה סיפ יד ןוא ,טכַײלגעגסױא עלעּפאק
 .רעג

 סע לענש ךעלרעדנווו יו ,טקוקעג ןוא ןענאטשעג ןענַײז ןשטנעמ

 רעד .ךעלקעז יד ןדניברעביא ןוא ןטישרעביא םאב טנעה יד ןטעברא

 -ראפ ןטימ ןעמוקעג זיא ןוא גוצ םעד טזָאלעגכרוד טָאה ףעש-עיצנאטס

 ןענאמבייל וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא םערָא ןרעטנוא לדנעפ ןטלקיוו

 ריא טַײז יא, ;ןגָאז וצ טניימעג םעד טימ טלָאװ רע יו ,שנימ א טימ

 ,"םיטאבעלאב

 -- ,רֶע טגָאז --- ,עזאב ענעגייא ןא ןעיובוצסיוא טַײצ עקאט ןיוש ---

 ,ןטקודָארּפ יד ןוא ,ךיז וצ ךַײלג דלעפ ןופ טיורב סָאד ןריפניירא ןוא

 -ניירא ךַײלג טגעמעג ךיוא ריא טלָאװ ,ןאב רעד טימ ןָא ןעמוק סָאװ

 .םיטאבעלאב ןרעוו וצ טַײצ ןיוש .ךיז וצ ןריפ

 ןוא טקעמ ,לכיב:ץיטָאנ ןיא טבַײרש רע .טגיײװשראפ ןאמבייל

 עמ סָאװ ,טינרָאג טציא טקנעדעג רע .רעלכַײּפש םאב טכַאק סע .טבַײרש

 רע זיא טציא .טדערעג םיא ןגעו גנולמאזראפ רעד ףא ןטכענ טָאה

 ,לקעז ןדעי טימ ןוא ,ןטקודָארּפ יד ןוא לעמ יד ןעמענוצ טימ ןעמונראפ

 יד ףא רעגנירג סעּפע םיא טרעוו ,רעלכַײּפש ןופ סיורא טגָארט עמ סָאװ

 ּפָאק ןַײז ןוא ..טסאל רערעוװוש א רעייז ןופ ךיז טַײרפאב רע ,סעציײלּפ

 -עלּפ עקידנעײגטַײװ טימ ,סעניובשזעכ טימ ןעמונראפ רעדיוו ןיוש זיא

 .ךיז טוט םיא םורא סָאװ ,טינ טאמיק ןיוש טקרעמאב רע ןוא ,רענ

 ךיז טָאה ןוא רעבָאה לקעז א ןָאטעג ּפאכ א טָאה ךוינָאק רעד עטָאמ

 ,םייהא ןפיול ןזָאל טלָאװעג
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 טָאה עמ רָאנ .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- !ןטראוו וצ ָאד זיא סָאװ --
 ;ןטלאהעגּפָא םיא

 סע טעװ רעװ ןוא ,לפיש א ןעמענוצ טסעװ וד ,עטָאמ ,ייטש --
 ?גערב םוצ קירוצ ןעגנערב

 ;:םעליוא םעד טלַײעגרעטנוא ןוא קאז םעד ןפרָאװעגּפָארא רע טָאה
 -עג טָאה רע ןוא -- !ןגער א סיורא טעװ דלאב ,רעכיג ,רעכיג --

 ,ןפלעה טּפאכ
 טעבראעג טָאה עמ .ןלאפוצּפָארא ףא רָאנ ןעגנאהעג זיא ןגער רעד

 ןפלעה ןעמונעג ךיז טָאה ,קאז ןַײז טימ ןרָאװעג קיטראפ זיא'ס רעװ .ךיג
 עַיינ ייווצ ערעייז טלעטשעגרעטנוא ןבָאה ןעלייב טימ רעיימ .ןטייווצ א
 ,רעקוצ ןטיש ייז ןיא לָאז עמ ,ןטעבעג ןוא ךעלעקעז

 א טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,רעקוצ ףא טקנוּפ ,ךעלעקעז עַינ --
 .לכיימש

 -נָא ךיז ףא ןעמ טָאה ,רעלכַײּפש םעד טקידיילעגסיוא טָאה עמ ןעוו
 -ָאלָאװ .ןַײרא געוו ןיא קירוצ טזָאלעג ךיז טָאה עמ ןוא קעז יד ןדָאלעג
 -יטראּפ עטלא .ןביוהעג טינ ןעלסקא יד טימ טציא ןיוש טָאה עקוועַיײשט
 טניימעג טימרעד ןטלָאװ ייז יו ,ּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ןבָאה רענאז
 טשעדיכראפ ןבָאה רעביַײװ .ייז ראפ ךיז ןקור סָאװ ,קעז יד ןסירגאב וצ
 ;טַײל עטלא יד ףא ןזיװעגנָא

 .ןעייג עלא ,עז --
 א טימ לדיימ א טָאה -- ?טסייטשראפ ,עמאמ ,קינטָאבוס א זיא'ס --

 ,ןעמאמ רעד ןייטשראפ וצ ןבעגעג ּפָאק ןפא לכיט טיור
 ,לטאי א סיוא טַײרש --- !ןשטנעמ לסיב א ,ךא --
 סָאד ןזָאלראפ םאב גָאט גנוז א טוװרּפעג ןבָאה ןעייר עטשרע יד

 -ייז רעזדלעה יד .טקאהעגּפָא גנאזעג סָאד ךיז טָאה דלאב רָאנ ,ףרָאד
 ,ןטלאהראפ ךיז טָאה לָאק סָאד ןוא ,ןגיוצעגנַײא ןעוועג ןענ

 -עג טָאה ןסיורד רענרומכ רעד .טָארט םעד טרעכיגראפ טָאה עמ
 עיורג ןיא טליהעגנַײא ןענאטשעג ןענַייז טנָאזירָאה םאב ןגערב יד ,ןבירט
 עמ יװ ,ּפעק עלעקנוט טימ ןענאטשעג ךיוא ןענַיײז סעקּפָאס יד .סנקלָאװ
 .ןעלטיה ערעווש ,עסיורג טקורעגנָא יז ףא טלָאװ

 ןופ יירשעג א טרעהעג ךיז טָאה --- ,ןלַײוצ ךיז רימָאל ,םירייוואכ ---
 .ןעייר עטשרע יד

 טעװ רעמָאט ,קנאדעג םענופ טּפאכעגמורא ןעמעלא טָאה קערש א
 זיא טציא .רעכיג ןענאּפש ןעמונעג טָאה עמ ןוא ,ןגער רעד ּפָארא דלאב
 טעשזדאווגעג ןיוש טָאה עמ ,ךעלגרעב יד רעביא ןעגנורּפשעג טינ ןעמ
 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ּוװ ,סיפ יד טצעזעג ןוא עטָאלב רעד ןיא

 ּפָאק םעד ןעגנאגעג זיא ,ןעלסקא יד ףא קאז ןרָאּפש א טימ ,ןאמבייל
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 סָאװ ,קעז יד ףא עָאנאה טימ טקוקעג ןוא ןגיובעגנָא לסיב א טַײז א ףא
 ,טרָאד .עקּפָאס רעד וצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלא טקורעג ךיז ןבָאה
 ,דרעפ ןעייטש ןלאטש יד ןיא ןוא ,ןלאטש ןעייטש ,עקּפָאס טַייז רענעי ןופ
 טנאּפש רענעי .ןעטָאמ ּפָא טכוז רע ...ןטראוו ןוא םירייזאכ ,סעמייהעב
 זיא רע :ןסקאוועגוצ יװ סעציילּפ ענַײז ףא טגיל סָאװ ,רעבָאה קאז ןטימ
 ךָאנ סיוא רע טעז געוו ןפא ךעלגרעב יד ןשיוצ ןוא ,עטָאמ ,רעקירעדינ א
 ,עטָאלב ןיא טרימשעגסיוא ןוא טקייװעגסיוא זיא רע .רענעלק

 געוו רעד ,דרעפ ייווצ ןייק ןבעג טלָאװעג טינ טסָאה ,עטָאמ ,אה --
 .ןָאט ךָאטש א ןאמבייל םיא טווּורּפ --- !טגָאזעג וטסָאה ,רעטכעלש א זיא

 ?רעטוג א זיא געוו רעד ,עשז סָאװ ---
 .ךָאד וטסעז טָא --
 ?ןעמ טעז סָאװ ---
 ,עמכָאכ רענעגנולעג-טינ ןַײז ןופ ןאמבייל טכאל --- ...טייג עמ ---
 וצ סיוא טיצ ןוא עטָאמ טגָאז -- ,ןעמ טייג עדאווא ,טייג עמ --

 ןעוו -- .ןרעדָא עיולב ןיא טנאּפשעג זיא סָאװ ,זדלאה םעד ןענאמבייל
 רעד ןיוש טלָאװ ,רעריּפנָא רעטכער א ןענאטשעג טלָאװ טרָא רעַײא ףא
 .געוו א ןעוועג גנאל געוו

 ,ןאמבייל ךיז טמירק --- !רָאג יוזא ---
 רע -- .עגארפ יד םעד ןגעװ ןלעטש טעװ עמ  .יוזא ,יוזא ---

 טרעקעגּפָא ךיז ןוא סעציילפ יד ףא קאז םעד ןביוהעגרעטנוא טָאה
 ,םיא ןופ

 ןפא קאז םעד רעביא טגייל ,ןייטש טונימ א ףא טבַיײלב ןאמבייל
 -רעטניה יד טימ ךַײלג סיוא טמוק ןוא לסיב א ּפָא טראוו ,?סקא ןטייווצ
 .רעבַײװ יד ןבילבעג ןענַײז ןעייר עטשרעטניה יד ןיא .ןעייר עטש

 ..?ןעלבצנאמ יד ןופ רעדנוזאב סעּפע ריא טייג סָאװ ---
 -- ,ךַײא ןגעוו ןדייר רימ סָאװ ,ןרעה טינ טלָאז ריא יידעק --

 .ןכעק יד עיסאכ ּפָא םיא טדַײנש
 --- ,לכיימש א טימ ןאמבייל טגָאז --- ,קיטירקטסבלעז ןוא קיטירק --

 -אכ ,לסעק ןיא רעבָא .טינ עריומ ןייק טָאה ,טדער ,טדער ,עבארעדא
 וצ סָאװ ןַײז טציא ןיוש טעװ -- ,רעטנעענ וצ ריא וצ רע טייג -- ,עיס
 ?אה ,ןגייל

 ,לָאמ טייווצ א .סָאבעלאב רענעטָארעג ,לטיה ןיא ךַײא קנאד א --
 .לסעק ןיא ןפראוונַײרא ךַײא רימ ןלעוװ ,ןטקודָארּפ ןָא ןבַײלב ןרימ זא

 רעביא ןגייל ייז ,ןגיוא עזייב טימ ןענאמבייל ףא ןקוק רעבַײװ יד
 ,גנאג םעד ןעמאזגנאלראפ ןוא ןרעדנא ןפא לסקא ןייא ןופ ךעלקעז יד

 ,סיפ יד ןּפעלש וצ ךעיוק ןייק ָאטינ ןיוש ---
 .ןייטש א יו ,לסקא ןפא טגיל ןוא ,לעמ --- ךיז טכאד ---
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 ענעמוקעג סָאװרָאנ א ךיז טגָאלק -- ,ןפָארטעגנַירא טקנופ --
 .ןרעדנאוורעביא

 -- ,ןבעל עסעמע סָאד ןַײז ָאד ןיוש טעװ סע זא ,עריומ בָאה'כ --
 .ןיײרא טלעוו רעד ןיא םאטס ענעדִיי א טגָאז

 .ןדַיײלראפ טינ סע ןָאק עיסאכ
 ?ןבעל טכעלש א ןַײז ָאד טעו עס זא ,ןיוש ריא טעז סָאװ ןיא ---
 -נּפעלש ,ןלָאװשעג ךָאד ןרעוו סיפ יד ?ןבעל א זיא סָאד ,עשז סָאװ --

 .עטָאלב רעד ןיא ךיז קיד
 א ןַײז טעוו'ס .עטָאלב ןיא ךָאד ךיז ןעמ טּפעלש גָאט עלא טינ --

 ,עטָאלב ןיא ןּפעלש טינ ךיז ןעמ טעװ ,געוו
 ?ןַײז סָאד טעוװ ןעוו ...ןַײז טעוו'ס ---
 טרעפטנע -- ,רעריפנָא עטכער ןלעטשקעװא ןלעװ רימ ןעוו --

 ,ןענאמבייל וצ שירעפורסיורא טקוק ןוא עיסאכ
 טסירדראפ לצפיז סָאד .טגַײװש ןוא לצפיז א טגנילשראפ ענעדַיי יד

 :ןגיײוװשראפ טינ עדאווא ןיוש יז ןָאק סָאד --- קראטש רָאג ןעיסאכ ןיוש
 -טָאבוס א ,ןעגנּוװצעג טינ םענייק טָאה עמ ,סָאװ ָאטינ זיא ןצפיז --

 טינ םענייק ןעמ טָאה ןטיינ .טייג --- ליוו סע רעװ ,ךאז עַײרפ א זיא קינ

 ,טיינעג
 ?רָאג יוזא ---
 ?טניימעג ריא טָאה סָאװ ןוא .ָאי --
 ,..סייוו'כ ---
 "טינ א ןופ ףָאס א ףא ןטראוו טלָאװ יז יוװ ,ריא ףא טקוק עיסאכ

 :ץראה טימ סיורא טגָאז ןוא ,עזארפ רעטקידנעראפ

 רָאג ןוא .ןַײז טעװ ָאד ןבעל א ראפ סָאװ ,רימ ףא ןיוש רָאי אזא --

 "נופ ,ךַײא אב טרָאד טבעלעג טָאה ריא יוזאיו ,טינ סייוו ךיא .ןכיגניא

 סָאד טוג רעייז ןַײז טעוװ ,זדנוא אב ,ָאד רָאנ .ןעמוקעג טַײז ריא ןענאוו

 .ןבעל
 ןביולג ןוא ץראה ליפיוזא טימ עטגָאזעגסיױרא ,רעטרעװ סעיסאכ

 .גנאג ןרעווש רעייז םעד טכאמעג רעגנירג יו סעּפע ןבָאה

 ןבױהעגנָא טָאה ,ךַײט םוצ ןעמוקעגנָא ןענַײז ןעייר עטשרע יד ןעוו

 עטכידעג טימ רענעגיוצאב א ןצנאגניא ,למיה רעד ,לדנגער ןיד א ןפירט

 עטשרעטניה יד .סנגער עסיורג ,עגנאל ףא טגָאזעגנָא טָאה ,סנקלָאװ

 ןיוש ןענַײז סָאװ ,עטשרעדָאפ יד ךָאנ ןפיול ןבױהעגנָא ןבָאה ןעייר

 עטשרעבייא יד ךיז ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה עמ .ךַײט ןופ טַײװ טינ ןעוועג

 ךיז טָאה ןגער רעד רָאנ .קעז יד טקעדעגנַײא טָאה עמ ןוא ,םישובלאמ

 ,סעשיר ןימ אזא טימ ןָאטעג ץעז א רע טָאה לָאמאטימ ןוא ,טקראטשראפ

 .ןעקנעוושראפ טלָאװעג לָאמאטימ ץלא טלָאװ רע יו
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 עטשרעטניה יד .יירשעג סיורג א ןביוהעגפוא ךיז טָאה ךַײט םאב
 .ןעמ טַײרש סָאװ ,טסּוװעג טינ ןבָאה ,ןפָאלעג ךַײט םוצ ןענַײז סָאװ ,ןעייר

 ,עיסאכ טַײרש -- ?ךעלפיש יד ןיא טינ ךיז ןעמ טצעז סָאװראפ --
 ןרעטנוא טרָאד ייז ןעייטש סָאװ --- .ןעַיײרדניא ענעגיובעג א קידנפיול
 ?ןגער

 ,ןטקודָארּפ יד ןופ לעט-ליט ךָאד טרעוו'ס --
 !סטוג םענופ שא ךָאד טכאמ עמ ---
 ;טרעהרעד ייז ןבָאה ,ךַײט םוצ קידנעמוקוצ
 !ךעלפיש יד ָאטינ ---
 ?ךעלפיש יד ָאטינ ,אה --
 !טעברא לקיטש א סנצעמע זיא'ס --
 ?טסייה סָאװ ---
 !טנאה עדמערפ א טקעטש ָאד --
 יענַײמ ךעלעמאמ ,יוא --
 !ןדנובעגוצ טסעפ ןעוועג ןענַײז ייז ---
 ..!ןענאטשעג ךָאד ייז ןענַײז ָאד-ַא-טָא --
 ,ּפעק יד רעביא ןָאטעג עלעמשט א ןוא ןלאפאב ןעמעלא זיא קערש א
 ?ןָאט ןעמ טעוו עשז סָאװ --
 !?ריא טייטש סָאװ ,ןדִיי ---
 !י?ךעלפיש יד ןכוז ןפיול ןוא ןגײלּפָארא רעשפע ---
 ,טעּפאיל'ס יוװ ,עז .ןפיול ןעוו ,ןפיול ּוװ --
 םוצ וצ זיא ,למוט ןופ סיורא קור א ןבעגעג ךיז טָאה ךוינָאק עטָאמ

 ןופ ,רעּפרעק םענעגייא ןַײז רעביא קילב ןַײז טימ ןָאטעג ריפ א .גערב
 סיירג ענעגייא ןַײז טניימעג טימרעד טלָאװ רע יו ,לסקא םוצ סיפ יד
 ןוא סעציילּפ יד ןופ רעבָאה קאז םעד ןדנובעגּפָא ךיגפא ןוא ,ןטסעמוצּפָא
 :ןעירשעגסיוא רע טָאה ,ּפָאק ןרעבירא םיא ןביוהעגפוא

 ..!ש"ר-ר-א םָאגאש --- רימ ךָאנ !עשָאקשינ ,ףיט טינ ָאד זיא'ס --
 ןיא קאז םענעביוהעגפוא ןטימ ּפעק עלא רעביא ןסקאוועגסיוא זיא רע

 ,ךייה רעד
 ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .ליטש ןרָאװעג גערב םאב זיא עלַײװ ןייא ףא

 א ךיז טָאה גערב רעד ןוא ,סיורָאפ יצ א ךָאנרעד ,קירוצ ףא ןָאטעג יצ א
 ןשטנעמ יד ןענַײז ןרעדנא ןכָאנ רענייא .ןַיײרא ךַײט ןיא ןָאטעג ּפָארא ץעז
 .רעסאוו ןיא ןַיײרא

 טנעה ענעביוהעגפוא .טעילאווכעג ךיז ןוא טכָאקעג טָאה רעסאוו סָאד
 ,ןטעטיובעצ םעד רעביא ןגָארטעג ךיג ךיז ןבָאה קעז ענעביוהעגפוא ןוא
 ןפא סָאװ ,רעמייב יד ןשיוװצ ןדנווושראפ ןענַײז ןוא לכַײט ןטעילאווכעצ
 ,עקפָאס רעד ףא ,גערב ןטייווצ
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 רעסאוו ןיא ןָאטעג זָאל א עלא ןיוש ךיז ןבָאה עטשרע יד ךָאנ ךַײלג
 ןראבטכיזמוא ןכָאנ קידנריּפשכָאנ ,סעקמולק ןוא קעז ענעביוהראפ יד טימ
 ,לכַײט ןטמיושעגפוא םעניא טגיילעגכרוד ָאד טָאה עטָאמ סָאװ ,לגעטש
 -נאגעג זיא עמ ,ןעייר יד ןיא טשרעהעג טָאה טַײקכעלרעַײפ ןימ א סעּפע
 טקרעמאב טינ עליפא ןוא ,קידנגַײװש רעסאוו ןיא טסורב רעד זיב ןעג
 יד טליהראפ ,גנאהרָאפ א טימ יװ ,טָאה סָאװ ,ןגער ןקידנעּפאיל םעד
 .סענעדִיי ןוא ןדַיי ןופ עיסעצָארּפ ענדָאמ

 יד וצ ןפרָאװעג רעסאוו עטעטיובעצ ענטומ סָאד ךָאנ ךיז טָאה גנאל
 א ןסָאגעג טָאה ןביא ןופ .טכָאקעג ןוא טעילאווכעג טָאה'ס .ןגערב
 .ןגערסקאלש

 -לאמ ענעקורט ןיא ןָאטעגרעביא ןיוש ךיז ןבָאה ןעלייב טימ רעיימ
 טימ טשיוװעג ךיז ,ןרעדנא ןגעקטנא רענייא ןציז ןבילבעג ןענַײז ,םישוב
 א טליפרעד ייז ןבָאה טשרע טציא .טרעטיצעג ןוא רעכעטנאה ענעקורט
 לקעּפ סאנ א ןגיל ןבילבעג זיא סיפ ערעייז ראפ .רענייב יד ןיא טלעק

 .ןָאטנָא
 טָאה --- ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןעמענאב וצ טינ זיא'ס ,רעיימ ,טסרעה ---

 ,ךוט רענעלָאװ א ןיא ךיז קידנעילוט ,עטלא יד ןָאטעג ףרָאװ א
 א קידנקוק ,רעיימ טצפיז --- ,ןייטשראפ וצ רעווש ,ישעלייב ,ָאי --

 .רעטצנעפ ןכרוד רעטכארטראפ
 -ןעיורפ קידנעגנילק טנוזעג א ךיז טרעה קָאטש ןטשרעבייא םענופ

 ...סיפ עטסעפ ןופ ןעּפוט א ןוא רעטכעלעג
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 ראטנָאג םָארווא
 קָאטש ןטנַײנ םעד ףא

 ןגָארט ןָא ךיז טבייה טפיל רעד ןעוו ,רעטצניפ טוג ךָאנ זיא ןסיורד יש
 ,זיוה םענופ קָאטש ףלעווצ עלא רעביא

 -צנעפ םוצ ךַיילג ךיז טזָאל ןוא רעגעלעג ןופ ּפָארא טגנירּפש עקיוו
 סָאד .ייראטאב רעסייה רעד וצ ינק עליוה יד טימ וצ ךיז טעילוט יז .רעט
 טּפאכ גיוא ריא רָאנ .רעטצנעפ טנזיוט טימ ריא ףא טקוק זיוה עסיורג
 ןופ ,קָאטש ןטנַײנ ןפא סרעּפאנש יד אב -- ,טכוז יז סָאװ ,סָאד ךַײלג
 ,.קיטכיל ןיוש זיא ,סקניל



 עיולב-סַײװ עטיינשראפ יד ףא קילב םעד רעבירא טריפ לדיימ סָאד
 סע ּוװ ,קירב-ָארטעמ רעד ףא ,רעזַײה עקירעדינ עשינייכש יד ןופ רעכעד
 זיא סָאװ ,גוצ ןקידנלַײא ןא ןופ עלעגנעטס עיולב סָאד ךרוד ךיז טשטילג
 סיוגנעל סנרעטמאל עקידנטכיול יד .לענוט ןופ ןעגנורּפשעגסיורא טשרָאקָא
 יד ןופ ךעלרעטצנעפ ענעטכיולאב יד טימ רעביא ךיז ןעקניוו קירב רעד
 ,סענָאגאוו

 לָאק סעמאמ רעד ךיז טרעהרעד --- ?ןַיײש יד ןָא טינ וטסדניצ סָאװ ---
 .רעמיצ ןטייווצ ןופ

 ךיז ןדניצ ערטסויל רעד ןופ ךעלּפמעל ףניפ יד .טינ טרעפטנע עקיוו
 ןייא ךיז טרעה ןוא ןָא ךעלעמאּפ ךיז טוט לדיימ סָאד .לָאמאטימ עלא ןָא
 -רָאדירָאק רעטכאמעגוצ רעד ךרוד ךיז ןגָארטרעד סָאװ ,ןעגנאלק יד ןיא
 שטיווָאקראמ קאסיא קָאטש ןטנַײנ םענופ טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה טָא ;ריט
 רעּפמילק א טָאה לָאמ טכא --- ,רע זיא סָאד זא ,רעכיז זיא עקיוו .רעּפאנש
 טלָאװ רע יו טקנוּפ ,רעּפמילק א רע טוט קָאטש ןדעי ףא .טפיל רעד ןָאטעג
 ...רעטַײװ טייג ןוא ,סעּפע ףא ןסױטשעגנָא ךיז

 רעד טימ שטנעמ רעד ,עטאט סקילא ,רעּפאנש קאסיא ,רע עקאט זיא'ס
 רעד וצ זיב טכאדאב ןוא ךעלעמאּפ טייג רע .טָאטש ןיא דרָאב רעטסנעש
 ןטנַײנ םוצ ּפָאק םעד טסַײראפ ןוא ּפָא ךיז רע טלעטש ָאד ,םָארק-לבעמ
 ,רעטצנעפ םאב טייטש קילא ,ָאי .קָאטש

 .גָאט עלא רעביא ךיז טרעזאכ יוזא
 ןריפארגָאטָאפ ןעמוקעג לָאמ ייווצ ןיוש ןעמ זיא רעטנעצעלעט ןופ

 ,םיא בילוצ טינ עליכטאכעל ןעמ זיא ןעמוקעג ,סעמע .ןרעּפאנש קאסיא
 טעוועטארעג רעטניוו ןקירָאפ טָאה סָאװ ,םענַײז ןוז םעד ,ןקילא בילוצ רָאנ
 -ראפ ךעלרעפעג ןיילא ןוא זַײא ןרעטנוא ןופ סע טּפעלשעגסיורא ,דניק א
 יד ןעוו רעבָא .קנערק-ווערעטכעב רערעוש רעד ףא ןרָאװעג טפאלש
 סעקטערעב עווָאלב יד ןיא ןוא ךעלקער ענרעדעל יד ןיא ןטנעדנַאּפסערָאק
 וצרעד ךָאנ ןוא דרָאב עטעילָאכעג סעשטיווָאקראמ קאסיא ןעזרעד ןבָאה
 ,"ן"ומס, ןטמיראב ןיא רעילָאטס א זיא רעטלא רעד זא ,ךיז טסּוװרעד
 .םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טינ ייז ןענַײז

 יד זא ,טלייצרעד םעדכָאנ טָאה ,ענווָאנָאיצנעב ענאכ ,יורפ סרעּפאנש
 ןופ עילָאר יד ןליּפש לָאז קאסיא ,טשעלאכעג ןבָאה ךעלקער ענרעדעל
 ןלעטשסיורא ןזָאל טינ טעוו יז ,טרעווראפ םיא טָאה יז רָאנ ,טאריּפ א סעּפע
 ,..ראנ םוצ םיא

 עצראווש עריא עגנעטסדןָאליינ רעסַײװ רעד טימ רעטנוא טדניב עקיוו
 זיב ןביז ןופ .טפיל רעד ךיז טגָארט סע יװ ,וצ רעדיוו ךיז טרעה ןוא רָאה
 ןייא ןייק ףא ּפָא טינ ךיז טלעטש ,טינ רע טור ירפרעדניא טכא בלאה
 ףוא טינ טרעה ריט-דאראּפ יד .ףורא ןוא ּפָארא ,ףורא ןוא ּפָארא -- טונימ
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 ןופ טינ ןצאלּפ ןביוש עסיורג יד סָאװ ,שעדיכ א רָאנ זיא'ס ןוא ןּפאלק וצ
 ,קסארט ןדעי

 טינ ךיז טרעהרעד סע ןענאווזיב ,למוט ןפא טכא ןייק טינ טגייל עקיוו
 רעשיפערג רעקידנעגנילק רעד טימ לדיימ סָאד .לָאק סעװָאצנָארַאװ עניז
 ןרעזאכרעביא זא ,ךיוה יוזא ןעמָאנ סעטרעוואכ רעד סיוא טפור עילימאפ

 יז זא ,ןעמיס א --- ביוש ןיא פאלק א טוט עקיוו ...קיטיינ טינ ןיוש זיא

 קידנענעגעזעג טינ ,ןוא עלעטיה עלעג סָאד ףורא ךיז ףא טּפאכ יז .טרעה

 סעטרעוואכ יד ןעוו .בוטש ןופ סיורא יז טגנירּפש ,ןעמאמ רעד טימ ךיז

 .ןקאב יד טימ רעטייווצ רעד וצ ענייא וצ ךיז ייז ןעילוט ,סאג ןיא ךיז ןפערט

 יד ןופ ,יינש ןיא טרעגלאוועגסיוא ןענַײז ךעלזייה עלָאמש עוװָאלב סעניז

 זיא לכלאש סָאד ןטעּפראקש ענעלָאװ עקיד סיורא ןקוק ךיש ערעווש

 ןקאב עריא ,טקעדעגּפָא ןענַײז רָאה עלעה יד ,ןקאנ ןפא טקורעגּפָארא

 "מָאק םענעגנולעג טינ א ןופ טמאלפעג ןטלָאװ ייז יו ,טיור יוזא ןענַײז

 ,עלעשיוק םענעטכָאלפעג םעד ןופ לּפע ןא סיורא טּפאכ יז .טנעמילּפ

 -רעוואכ רעד וצ לּפע םעד וצ טגָארט ןוא ןייצ עסיורג יד טימ סיב א טוט

 ,םורא רעַירפ ךיז טקוק עקיוו .ליומ סעט
 ?ךיז וטסמעש ןעמעוו ראפ ,ּפָא סַײב ---
 .ןייש טינ זיא'ס --
 .ןלעפעג וטסליוו טלעוו רעצנאג רעד ---
 ?וד ןוא --
 ,םענייא שטָאכ ןלעפעג ךיא לָאז ייוועלאה ---
 םעד יז טסַײראפ ייברעד .קיטַײדליפ עקיוו טגערפ --- ?ןלירב ןיא --

 סיפ יד ןופ עטרעוואכ יד טכארטאב ןוא ןגיוא יד טערומשזראפ ,ּפָאק

 טשטילג ,טרָא ןופ סיר א ךיז טוט יז .רָאה עדנָאלב ענעטָאשעצ יד זיב

 עניז .רעטַײװ טפיול ןוא עלעקשזעטסדזַײא ןקידנצנאלג ןרעביא ךרוד ךיז

 ,ןטָאש ריא ןַײז טלָאװ יז יו ,עטרעוואכ רעד ךָאנ ץלא טוט

 טימ .עמאמ סעקיוו ,ענווָאװל רעטסע ייז ףא טקוק קָאטש ןטפניפ ןופ

 ךעלדיימ יד זיב ,יז טקוק ,רעטכָאט רעד אב יו ,ןגיוא עטערומשזראפ

 .ָארטעמ רעד וצ ,סקניל ףא ןעווערעקראפ
 טאהעג ןטכענ טָאה יז סָאװ ,עטָאראכ טציא ןיוש טָאה ענווָאװל רעטסע

 טינרָאג יװַײס ריא אב יז טעװ דייר טימ :ןעקיוו טימ ךערּפשעג ןסייה אזא

 ןקעמסיוא עקיו טעװ גנירג יוזא טינ זא ,ןיילא טייטשראפ יז .ןלעיופ
 !רעטכָאט ריא טוג ןעק יז ,ןצראה ןופ ןקילא

 ענװָאװל רעטסע .טַײצ ןייק ָאטינ טציא רעבָא זיא ןטכארט גנאל

 סָאד ןוא רעגניפ יד ךיז טירב ,ייט זָאלג עסייה יד ךיגפא סיוא טקנירט

 ,ןוא ,ןסערעד טינ טָאה עקיוו עכלעוו ,עצינעשזערפ יד טגנילש ,ליומ

 .לצלעּפ-ןזָאה סָאד ךיז ףא יז טעיליּפשראפ ,ּפערט יד ןופ קידנפיול ןיוש
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 יד ןוא ענייא טאמיק ירפרעדניא עלא ךיז ןענעגעגאב סובָאטוװא ןיא
 יד ָאד טפערט יז ביוא זא ,ןיוש טסייוו ענווָאװל רעטסע .ןשטנעמ עבלעז
 טעװ ,טעּפש ןיוש זיא ,עלענוז קירָאיריּפ ריא טימ ןרענאידניא עקניניד
 ךיז ןבָאה סע טניז ןופ .ןעצ טונימ א ףא ןקיטעּפשראפ טעברא רעד וצ יז
 עסיורג ייווצ יד טימ עלעגנַיי עצראווש סָאד טָאה ,טסערפ יד ןביוהעגנָא
 -ראפ עניד סרעטומ רעד ןיא טעילוטעג רעמ ץלא ךיז ןגיוא עטשעדיכראפ
 ךיז לָאז דניק סָאד ,ןקָארשעג ךיז עלא ןבָאה סובָאטװא ןיא .ןלאש עקיב
 טנַײה .רעמעראוו ןָאטנָא םיא ןרענאידניא רעד טעצייעג ןוא ,ןליקראפ טינ
 ענעלָאװ עסיורג ןיא ןוא סעקילָאװ ןיא ןעוועג ןיוש רעקניניילק רעד זיא
 ,סעקשטנעה

 אב קידנציז ןיוש .לּפענ א ךרוד יו ,ץלא סָאד טעז ענווָאװל רעטסע
 ריא טייג טַײצ עצנאג יד זא ,ךיז יז טּפאכ ,רָאטנָאק-יוב רעד ןיא שיט ריא
 ,רעטכָאט יד סיורא טינ ּפָאק ןופ

 -עגנָא ןוא ןטלאהעגסיוא טינ יז טָאה גָאט טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 טָאה יז .ןעגנאגעגוצ טינ רענייק זיא ןָאפעלעט םוצ רָאנ ,םייהא ןעגנולק
 ,טוטיטסניא ןיא ןטלאהראפ ךיז טָאה עקיוו זא ,ןדיירנַײא ךיז טווּורּפעג
 אב עקיוו זיא ץלא ןופ רעכיג זא ,טגָאזעג ריא טָאה רעבָא ץראה סָאד
 טכאמ לָאמ עטלפיוו סָאד .טנעה יד ןופ ןלאפעג ריא זיא טעברא יד ,ןקילא
 לָאמ סעדעי ןוא ןבשזעכ ןבלעז םעד ןוא ןייא טערב-סגנונעכער ןפא יז
 ,טאטלוזער רעדנא ןא ךיז טמוקאב

 -עגסיורא טָאה שטיוועיירדנא רימידאלוו רעטלאהכוב-טּפיוה רעד
 ּפָאק ןטרעביושעצ ןסיורג ןַײז סעקּפאּפ סָאטס םעד רעטנוא ןופ טקעטש
 יד טימ שטנעמ רעקיזָאד רעד .ןענווָאװל רעטסע ףא קוק א טּפאכעג ןוא
 טסיגנאטש א ןַײז טסאּפעג רעכיג טָאה סע ןכלעוו ,סיפ ןוא טנעה ערעווש
 -עמָאשענ עטסדנימ יד טליפעג קידנעטש טָאה ,רעריפנבשזעכ א רעדייא
 -עלא ףא יװ ,רעכעה טַײרש רע רעכלעוו ףא ,יורפ רעד טָא ןופ גנוגעוואב
 לַיײװ ,רע טָאה ןעִירשעג ןוא .ָאד טעברא יז סָאװ ,רָאי סקעז עלא ,ןעמ
 עטראצ ןוא עליטש ריא ראפ ןעוועג ןגרָאבראפ ןענַיײז ןצראה ןיא ףיט
 זא ,טזָאלרעד טינ טָאה סָאװ ,םיוצ יד ןעוועג זיא יירשעג סָאד .רעטרעוו
 רעסערג ךָאנ א טימ ןצראה ןופ ןסַיײרסיורא ךיז ןלָאז רעטרעוו עקיזָאד יד
 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סעּפע זא ,טליפרעד רע טָאה טציא ךיוא .יירשעג
 רע טעװ שרעדנא ,ןעַײרשסיױא ךיז ןסָאלשאב ףָאסלָאקּפָאס ןוא ,ריא
 -ניירא טָאה רע .ןָאט ןענָאק טינ טשינרָאג ןוא גָאט םעד ןרעטאּפקעוװא
 ןרעטנוא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ךישקעטש עסיורג יד ןיא סיפ יד טקורעג
 ,לָאמנייק יו ,ליטש .ןענווַאװל רעטסע וצ טזָאלעג ךיז ןוא ,שיטבַיײרש
 ;טגָאזעג רע טָאה ,עזגור טימ ךָאד רָאנ
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 סָאד זיא סָאװ ...םייהא ןעמ טייג ,ןעמעלא טימ טינ ךיז טליפ עמ זא ---

 ?קלָאט א ןָא ךעלדנייב יד טימ ןּפאלק ןוא ןציז

 ףא ,ּפָאק ןווָארג ןַײז ףא ןָאטעג קוק א לכיימש ןטוג א טימ טָאה יז

 ןא טימ עקּפאּפ עקיד א ןטלאהעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,טנעה עסיורג יד

 ןָאטעג טכארט א ַײברעד ןוא 411280ת162עװ88 86240800197 טפירשפוא

 טרעפטנעעג ,"..טנעה יד ףא יורפ א ןגָארט קיייפ זיא אזא; ;םיא ןגעוו

 ;ןסאלעג יז טָאה

 טלטרעוװועצ ךיז בָאה ךיא ,ןרָאװעג ןלאפראפ ץעגרע זיא עקיוו --

 ,ריא טימ

 ןוא ,סע טסייה ,טייטשראפ רע :ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה רע

 עלא טגיילעגפיונוצ טינ טָאה יז זיב ,טרָא ןַײז וצ ךיז טרעקעגמוא טינ

 .ךעלטסעקשיס יד ןיא סעקּפאּפ עריא

 רעד ןבעל ןענאטשעג ןיוש ענווָאװל רעטסע זיא םורא ָאש בלאה א ןיא

 -רעד יז טָאה ,טַײקליטש רעד ןיא טרעהעגנַײא ךיז עלַיײװ א .ריט-בוטש

 -נָא טָאה ריט יד ןסילשפוא ןסייב .ָאטינ רענייק זיא בוטש ןיא זא ,טליפ

 .ןפיולוצ ןזיוואב םיוק טָאה יז ,ןָאפעלעט רעד ןעגנילק ןביוהעג

 ןיא ןעירשעגנַײרא יז טָאה --- ?ןרָאװעג ןלאפראפ סָאד וטסיב ווו ---

 "אנש יד אב -- .לָאק סרעטכָאט רעד קידנענעקרעד ,לבַיײרט-ןָאפעלעט

 ?טרָאד רעדיוו ?וטסיב סרעּפ

 אזא ןָאטּפָא לָאז עקיוו זא ,ןזָאלרעד טינ יז רָאט ,ןַײז סינ לָאז סע סָאװ

 ןייק .ןבעל ריא טליּפשראפ טָאה ןיילא יז סָאװ ,גונעג ןיוש .טַײקשיראנ

 ריא זא ,ןזָאלרעד טינ טעוװ יז ףטנעמיטנעס םוש ןייק !םזילאעדיא םוש

 -שימראפ זיא סָאװ ,ןאמ םענעגייא ריא אב טסניד א ןרעוו לָאז רעטכָאט

 .עקילאק א ןבעל ןצנאג ןפא ןבַײלב וצ טעּפ

 ךיז טָאה טכאנ עזָאלּפָאלש יד .לגיֿפש ןיא ןבעגעג קוק א טָאה יז

 ,ןגיוא יד רעטנוא ןפָאלעגפוא ןענייז עכלעוו ,ךעלעשיק יד ןיא ןטלאהאב

 ,טָאה רעטצניפ רעד ןיא .גיוא ןייק טכאמעגוצ טינ יז טָאה טכאנ עקירָאפ

 ,ךעלטנגייא .ןבעל ןטָארעג טינ ריא טלדניוװשעגכרוד ,ןארקע ןא ףא יוװ

 יז טָאה טציא .קיטכיר טלדנאהעג יז טָאה יצ ,רעכיז טינ ןיוש יז זיא

 ,גירק םעד סייב ,טנָארפ ןפא ןבָאה ןעלבצנאמ קיניײו .עטָאראכ ףורעד

 טלמעד ?עביל עקילַײװטַײצ א דניז רעסיורג ןייק ראפ טנכערעג טינ

 ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה יז יװ ךַײלג .ןטכארט טנָאקעג טינ יוזא יז טָאה

 טינ טרָאװ ןייק עליפא ןוא טאטסעטא םעד טקישענּפָא םיא יז טָאה ,םעד

 סָאד ,ןעִילפ וצ ןעמוקעג ערטסקע רע זיא םורא ךָאו א ןיא .ןבירשעגנָא

 ,ןעקיוו זא ,טגרָאװאב טָאה יז .ןפָארטעג טינ בוטש ןיא רע טָאה דניק

 .ןעז טינ רע לָאז ,רָאי עטפניפ סָאד ןעגנאגעג טלמעד זיא'ס רעכלעוו

154 



 -ראפ ןוא רענעקַארשרעד א ,רעכיוו א יוװ ,בוטש ןיא ןַײרא זיא רע...
 טגנאלרעד םיא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה יז .רענעריול
 -יוס עכלעזא טָאה סָאװ ,שטנעמ א, :טגָאזעג טָאּפש טימ ןוא ווירב ןַײז
 זיא'ס סָאװ ,טּפאכעג ךַײלג ךיז טָאה רע *...רעטארוקא ןַײז ףראד ,סעד
 םענַײז ןעמוקאב טָאה רעטסע :ןסערדא יד טרעטנָאלּפראפ --- ,ןעשעג
 ...רערעדנא ןא ראפ ןבירשעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווירב א

 -עג טָאה יז זא ,טסייוו יז ,ןיינ .ןעוועג לכיומ טינ ןאד םיא טָאה יז
 .רעַײט טסָאקעג רעבָא ריא טָאה סע ,קיטכיר טלדנאה

 טינ לָאז ענוװָאװל רעטסע זא ,ןפָארטעג טינ ךָאנ טָאה'ס ,ךיז טכוד
 טָאה ךָאד .ןפָארטעג סע טָאה לָאמ סָאד .גנולק סרעטכָאט רעד ןענעקרעד
 עלעטייק סָאד טגיילראפ ,סיױרָאפ ןעקיוו טזָאלעגכרוד קידנעטש יװ יז
 .עטילּפ יד ןדניצנָא ךיק ןיא קעווא ןוא ריט רעד ףא

 טדערעג יז טָאה -- ?סרעּפאנש יד אב געט עצנאג וטסוט סָאװ --
 ,ךיק ןופ ןרעה יז לָאז עקיוו זא ,ךיוה

 ,טנכייצעג טנַייײה ןבָאה רימ --
 ?"רימ, רעד סָאד זיא רעוו --
 ,ןפלָאהעג רימ טָאה קילא --
 ,םענַאּפ סרעטכָאט רעד ןופ קורדסיוא םעד ןעזעג טינ טָאה רעטומ יד

 ןָאטעג רעטיצ ןייק טינ טָאה לוקסומ ןייא ןייק זא ,ןעוועג רעכיז זיא רָאנ
 טָאה --- ,ריא טגָאז ץראה סָאד סָאװ ,סָאד טוט עקיוו; .טכיזעג ריא ףא
 סוסקול רעסיורג וצ א זיא ןצראה ןטימ ןבעל רָאנ --- .טכארטעג יז
 ךיז ןיילא טָאה יז ..."רעטָאפ א ןָא ןסקאוועגסיוא זיא סָאװ ,לדיימ א ראפ
 ;טגערפעגרעביא טליגכַײלג ןטכאמעג טימ ןוא קנאדעג םעד ןסירעגרעביא

 ?טנכייצעג וטסָאה ןקילא טימ ---
 ?ךיז וטסשעדיכ סָאװ ,ןקילא טימ ---
 רעמ ןוא לכייס רעמ טָאה רעטכָאט ןַײמ זא ,טכארטעג בָאה ךיא --

 ...עדריוו
 רעד טימ סָאװ ,ןענאטשראפ טָאה יז .טרעפטנעעג טינ טָאה עקיוו

 ןוא ךיק ןיא טראשעגנַײרא ליטש ךיז טָאה יז .רָאפ טציא טמוק ןעמאמ
 -סיורא ,טיירדעג טָאה עמאמ יד עכלעוו ,עקנישאמ-שיילפ רעד רעטנוא ןופ
 -ןגיױא עטזָאלעגּפָארא בלאה יד ךרוד .שראפ ןעיור לקיטש א טּפאכעג
 .רעטומ רעד ףא ןָאטעג קוק א יז טָאה ךעלּפעל

 יז -- ..?אמ ,םייהא ןעמוקעג ירפ יוזא טנַײה וטסיב סָאװראפ --
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאה סרעטומ רעד ןעמונעגפיונוצ טנעה עדייב טימ טָאה
 ףא טעיליפשראפ ייז לדָאנרָאה א טימ ןוא ,םענָאּפ ןרעביא ןטָאשעצ
 ןלעו רימ ,אמ ,ןייג טינ ץעגרעניא ןיוש ךיא לעװ טנַײה --- .רעטנורא
 טקוקעגנַײרא טָאה יז -- ?טסליוו ,רָאזיוװעלעט םאב ןציז טנװָא ןצנאג םעד
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 ןרעוו לָאז רערעייז קורדסיוא רעד ,טראוועג ןוא ןגיוא יד ןיא ןעמאמ רעד

 יייןדייר ךָאנ רימ טימ טסליװ וד ,ךָאד סייוו ךיא --- .רעמעראוו

 יָאי ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה רעטסע

2 

 -כיל יד ןַיײרא ירפרעדניא עלא טרָאפ ףיוה ןיא יוװ ,רָאי א דלאב ןיוש

 ."ףליה עשיניצידעמ, טפירשפוא רעטיר רעד טימ ןישאמ עיורג"קיט

 אנווָאנאוויא אנירעטאקעי ןרעשדלעפ יד טמוק ,רעגייז א יו ,ךעלטקניּפ

 רָאנ טקוק יז ,םיא טימ טינ טאמיק טדער יז .ןעגנוצירּפשניײא ןקילא ןכאמ

 עקיזָאד יד ןקַיוראב קידנעטש ךיז טליוװ ןיילא םיא זא ,ןגיוא עכלעזא טימ

 .ןרעוו טנוזעג ךיג טעװ רע זא ,ןַײז טוג טעוו ץלא זא ,ריא ןגָאז ,יורפ

 :ןטסיירט םיא ךיז טווּורּפ יז ךיוא זא ,טפערט לָאמא

 סימ ןעמוקַײב ןענָאק טינ לָאז עמ סָאװ ,טַײקפאלש ןייק ָאטינ ---

 ןעגנילק ןלָאז עריא רעטרעוו יד זא ,יוזא טדער יז --- ,ןדָאטעמ עקיטנַײה

 -עטכעב יד זיא סניוזא סָאװ ,טוג יז טסייוו ןסייוו שטָאכ ,קידנגייצרעביא

 ,טגָאזעג קירוצ גנאל טינ טָאה ווָאלירק רָאסעּפָארּפ רעד רָאנ .קנערק-ווער

 יָאי יז ןעמ טלייה עניכ ןיא זא

 ,גנערטש ןוא ןעקיוו טּפאטרעד אנווָאנאוויא אנירעטאקעי טָאה לָאמניײא

 :טענַײטעגנַײא ריא טימ ,רעטכיר א יו

 ביוא .טינ סע זיא לכליּפש ןייק זא ,עקרעטכָאט ,ןַײז ןסיוו טסלָאז ---

 ,טסָאה וד ,געוו ןרעגנירג א סיוא ךוז זיא ,ךעיוקעב טינ ךיז טסליפ וד

 ..למענעּפ ןייש א וצ ,ךיז טכוד

 :ןגָאלשעגרעביא יז זייב טָאה עקיוו

 ,ןַײרא ןצראה ןיא טינ ןוא םענָאּפ ןיא ןקוק ךיז טבַײלק ריא ביוא ---

 !טינ רעסעב ךיז טשימ זיא

 טלעפעג יוזא -- .טרעדנּוווראפ ךיז ןרעשדלעפ יד טָאה --- !ָאיָא ---

 לדיימ סָאד ןעמונעגנָא טָאה יז -- ...דייר ערעדנא רָאג ןענַײז סָאד ,רימ

 ךיז טלָאװ יז ךַײלג ,ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעגנַײרא ןוא טנעה יד ראפ

 יעמָאשענ עקידלּפאצ סעקיוו טרָאד ןעזרעד ןבילקעג

2 

 "סע .טַײהדניק רעד ןיא ךָאנ ,גנאל רעייז ןיוש סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 עדייב זיב ,עמָאכלימ א ךיז ןשיווצ טריפעג יז ןבָאה דנאנאכָאנ רָאי עכעל

 .ביל ךיז ןבָאה יז זא ,ןענאטשראפ ןבָאה
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 .קילא ןעוועג זיא גירק םעד ןיא קידלוש
 טשיורעג םידומיל יד ךָאנ לאז-לוש ןסיורג ןיא טָאה ןכָאװ עכעלטע

 -עג ,טריטעּפער :טנוװָא-רָאיַײנ םוצ טיירגעג ךיז טָאה עמ .טכָאקעג ןוא
 ."עקלאמ-יינש, רעד ראפ ןעמויטסָאק טיינעג ,סעיצארָאקעד טלָאמ

 -ָאק-ןרעטלע םענופ טסיוויטקא רעד ,רעּפאנש שטיווָאקראמ קאסיא
 ,עניב יד טיובעג ןבָאה סָאװ ,ערוועכ יד טימ טעװעדנאמָאק טָאה ,טעטימ
 טָאה דרָאב עסיורג ןַײז .לוש רעצנאג רעד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה לָאק ןַײז
 עגנאל דאלקס םענופ טעקסאטעג טָאה רע .ןקָאטש עלא ףא ןעזעג ןעמ
 רע ךַײלג ,טַײקגנירג אזא טימ ןשיט ןוא סעטראּפ עטלא ,סעקוועלאש
 טקוקעג עניק טימ ןבָאה ערוועכ יד .ךעלדנעּפש טימ ןָאט וצ טאהעג טלָאװ
 עקאט ראפרעד .טקישעג ןוא גנירג ץלא ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,טנעה ענַײז ףא
 ןלוטש ייווצ טיחהעגסיוא גנולעטשרָאפ רעד ןופ גָאט םעד ןיא ייז ןבָאה
 -ראמ קאסיא זיב ,ןטָארטעגּפָא טינ םענייק ייז ןוא עניב עמאס רעד ןבעל
 .ןעמונראפ טינ ייז ןבָאה ענווָאנָאיצנעב ענאכ טימ שטיוװָאק

 זיא טכירעגמוא .טכירעגמוא ןעוועג רעילָאטס ןראפ זיא סָאד זיולב טינ
 רעד ףא סיורא םעצולּפ ןענַײז קילא ןוא עקיוו סָאװ ,ןעוועג ךיוא םיא ראפ
 ,עניב

 ןיא ןעמעלא אב טָאה ,ןזיוואב ךיז טָאה ,עקלאמ-יינש יד ,עקיוו ןעוו
 ןיא ןעזעגסיוא יז טָאה ,עוואּפ א יװ ,ןייש .םעטָא רעד טּפאכראפ שזא לאז
 ןוא ןיורק רענעדלָאג רעד ןיא ,לפאנק עכיוה יד ףא ךעלעכיש ענעדלָאג יד
 -קניפ ןטָאשעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,לדיילק ןסַײװ קיטפול םעד ןיא
 .ךעלדנרעטש עקידנעל

 -עלג-רָאה עקינישזורּפ עצראווש יד טימ ּפָאק םענעביוהראפ ךיוה ריא
 ןעמוקעגּפָארא ןסעמערעדניא טלָאװ יז יוװ ,יוזא ןגָארטעג יז טָאה ךעלעק
 ,לכיב-עסַיימ א ןופ רעהא

 "נָא ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ןסאלק ערעטלע יד ןופ ךעלגנַיי יד
 ,זיא סָאד רעוו ,ןרעדנא םאב רענייא טגערפעג

 ןופ םערוטש א ןוא ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה עקלאמ-יינש יד
 .ןעמעלא ןוא ץלא ןליוהראפ טָאה ךעלרעטילפ-יינש עסַײװ

 ,ןלָאט יד ןוא ןרירפראפ ךיא לעװ גרעב יד,
 .."וייא יװ ,ןכאמ טלאק רעצרעה יד ןוא ןעװַאק ןכַײט יד

 -אטימ ןופרעד זיא לאז ןיא ןוא ,עקלאמ-יינש יד טנרָאװעג טָאה יוזא
 רעד ןיא ,טניוװ ןופ יָאוועג םעד ןיא .ןרָאװעג טלאק סעמע ןא ףא יוװ לָאמ
 ,ץנירּפ רעד ןזיוואב ךיז טָאה טַײקסַייװ רעקידלקניפ

 ןאמ םעד טּפאכעגנָא ןוא ןָאטעג רעטיצ א טָאה ענוװָאנָאיצנעב ענאכ
 ;ינק יד ראפ

157 



 וקילא רעזדנוא ךָאד זיא'ס ,ּפינק א ךימ וט ,קאסיא --
 ןיא טּפאכעגנַיירא ,סיורָאפ ןָאטעג יצ א ךיז טָאה שטיוװָאקראמ קאסיא

 א ףא ןפורוצסיוא טינ ןטלאהעגנַייא ךיז םיוק ןוא דרָאב יד טנעה עדייב
 ,ןוז ןַײז ןופ ןעמָאנ םעד לָאק

 ,טרָא ןא ףא טצעזעגקעווא טַײצ רעד וצ םיא טָאה ענווָאנָאיצנעב ענאכ
 -עגנָא ךיז טָאה ץנירּפ רעד ןעוו ,טונימ עכעלטע טימ רעטעּפש רעבָא
 ןָאטעג גָאז א ריא ןוא עקלאמ-יינש רעקידנּפָאלש רעד רעביא ןגיוב
 זיא ,ןָאטעג שוק א יז עקאט דלאב ןוא *טעשזדנָאלבראפ ריד וצ בָאה ךיא;
 ,לקנעב םענופ ןעגנורּפשעגרעטנוא רעּפאנש רעטלא רעד זיולב טינ ןיוש
 טָאה סע .קנעב יד ןעּפירקס ןבױהעגנָא ןבָאה לאז ןטלקנוטראפ םעד ןיא
 יָאר א ןופ שיור םעד ןָא טנַאמרעד טָאה סָאװ ,יײרעקשוש א טרעהרעד ךיז
 טלעטשראפ ךיז ןוא ןָאטעג ךאל א קידנעשטשיּפ טָאה רעצעמע .ןעניב
 ןעוועג זיא שוק רעד :ןענאטשראפ ןבָאה עלא .ליומ סָאד סעינָאלד יד טימ
 .ןסעמענאפא עקאט

 ריא טָאה ,סאלק ןטסקעז ןיא טשרע ןעוועג טלמעד זיא יז שטָאכ רָאנ
 טינרָאג זיא'ס זא ,לעטשנָא םעד ןכאמ וצ יורפ א ןופ לכייס טקעלקעג
 ,ןעמוקעגרָאפ

 א טימ ןוא טרָא ןופ ןענאטשעגפוא זיא ,ןגיוא יד טנפעעג קִיור טָאה יז
 עקניל יד םיא וצ ןגיוצעגסיוא ךָאנרעד ,ץנירּפ םעד טכארטאב לכיימש
 רעד ןופ טריפעגקעווא ,עקלאמ א ראפ טסאּפ סע יװ ,ץלָאטש ןוא טנאה
 רענעריורפראפ ריא ןיא טמעטָאעגנַיירא טָאה סָאװ ,רעזיילסיוא ריא עניב
 .טַײקמעראוו עכעלשטנעמ עמַאשענ

 ןביוהעגנָא ןבָאה עלא טאמיק .?ַָאווארב; ןעַירשעג ןעמ טָאה לאז ןיא
 ,ןַײז טפראדעג סע טָאה יוזא זא ,ןעשעג טינ טשינרַאג זיא'ס זא ,ןטכארט
 טרעדנעראפ לָאמאטימ עקלאמייינש יד זיא ןסילוק יד רעטניה רעבָא
 עגער א .ןגיוא עריא ןיא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ךעלרעַײּפ עסייה .ןרָאװעג
 טלָאװעג סעמע ןא ףא םיא טלָאװ יז יו ,ןקילא ףא טקוקעג יז טָאה
 טימ ךיז ןסיבעגנַײא ןוא םיא ףא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ךָאנרעד ,ןרירפראפ
 עמ יװ ,ןָאטעג עשטיווק א שזא טָאה לגנִיי סָאד .לסקא ןַײז ןיא ןייצ יד
 .ןרָאװעג ןענורטנא זיא עקיוו .ןטינשעג םיא טלָאװ

 -ראפ רעד; ןבעגעג ןעמָאנ א רעכָאב םעד ןעמ טָאה ןָא טלמעד ןופ
 .םיא וצ טּפעלקעגוצ ךַײלג ךיז טָאה שינעמענוצ יד ."רעטעשזדנַאלב
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא .ןפורעג יוזא םיא ןעמ טָאה םייה רעד ןיא עליפא
 .ןקילא ןוא ןעקיוו ןשיווצ עמָאכלימ יד

 ףא ןעקיוו ןופ ןעוועג רעטלע זיא סָאװ ,רעכָאב רעד זא ,ךיז טייטשראפ
 ןעוועג זיא'ס רָאנ ,ריא טימ ןעווארּפס טנָאקעג גנירג ךיז טלָאװ ,רָאי ייווצ
 ."אילקסיּפ אזא טימ ןעשזָאוו; ךיז ןעיוזיב א
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 ךיז טָאה ,טינ יז רע טעװ ןגָאלש זא ,ןענאטשראפ טָאה עקיוו דלאביוו
 .ךעיוק א ןיא טלדנאווראפ טַײקכאווש ריא

 -ָאנ געט עכעלטע ןבָאה ףיוה םענופ ערוועכ יד ןכלעוו ,שטילג םעד
 -עצ רעצעמע טָאה ,ןקילא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןסָאגראפ דנאנאכ
 ,דרעפ ןובאט א טעשטּפָאטעצ טלָאװ םיא יו ,טעשאדראקעצ ןוא טקאה
 סעמעוו ,ןסױטשעגנָא ךיז טָאה קילא .סעװעקדָאּפ עפראש טימ עטעוװָאקעג
 ךיז טעוו יז זא ,טלעטשעגרָאפ טינ רעבָא ךיז טָאה רע ,זיא סָאד טעברא
 ,טימרעד ןעמענרעביא ךָאנ

 טקוקעגנַײרא םיא יז טָאה --- !זַײא סָאד טקאהעצ ךיא בָאה עדאווא --
 ?"רעטעשזדנָאלבראפ, ,ןָאט רימ וטסעװ עשז סָאװ זיא --- .ןגיוא יד ןיא

 יד ,רעפטנע אזא ןופ ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןביוהעגנָא שזא טָאה קילא
 ריא ןּפאכנָא ןעוועג טיירג ןיוש זיא ןוא ןָאטעג בייה א ךיז טָאה טנאה
 םיא ןופ קעווא זיא ןוא ,ץאק א יװ ,ןָאטעג עקסירּפ א טָאה יז .ּפָאצ ןבָארג
 ,ףיוה ןיא טליּפשעג ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,רעדניק ערענעלק יד וצ

5 

 .ןרָאװעג רעוואכ קירוצ ןענַײז ייז יוזאיו ,טינ ןיילא ןיוש ןעקנעדעג יז
 םוש ןָא רָאנ ,םעד ןגעו טדערעג טינ ,ךיז טייטשראפ ,ןבָאה ןרעטלע יד
 ,רָאּפ עטרעשאב א זיא סָאד זא ,רָאלק ןעוועג זיא דייר

 ןבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא לוש יד טקידנעראפ קילא טָאה רעמוז םענעי
 ,טוטיטסניא-יוב ןיא ןריּפאּפ יד ןבעגנָא לָאז רע ,טעצייעג םיא

 קָאטש ןטנַײנ ןפא ןביוהעגפוא ךיז לדיימ סָאד טָאה גָאט א לָאמ ןעצ
 ריא וצ טזָאלעגּפָארא ךיז רע טָאה גָאט ןיא לָאמ קיצנאווצ ןוא ,ןקילא וצ
 ןעמ טָאה ,ןדייר וצ סָאװ ןגעוו טאהעג טינ ןיוש טָאה עמ זא .ןטפניפ ןפא

 -- !עקיװ !קילא --- !עקיוו .ןעמָאנ סנרעדנא םעד רענייא ןפורעגנָא טאלג
 ,ךארּפש-לגייפ רעייז ןעגנולקעג טָאה --- ..!קילא

 עלא ןענַײז ,טעכרוטשעצ ךיז ןבָאה יז ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא זא ןוא

 ןטלאהעגסיוא טינ טָאה שטיווָאקראמ קאסיא .ענעזָאלבעגנָא ןעגנאגעגמורא

 .ןקילא ףא ןעִירשעצ ךיז טַײקינײלק א סעּפע רעביא ןוא

 ,ןענאטשראפ ןיוש טָאה רענעי ןוא ,ןוז ןפא קוק א טּפאכעג טָאה ענאכ

 טונימ עכעלטע ןיא ןוא --- בוטש ןופ סיורא זיא רע .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ

 -ָאקראמ קאסיא .לָאק סעקיוו טרעהעג ּפערט יד ףא ןיוש ךיז טָאה םורא

 -נָא ןוא קישטניפארג ןסַײװ םעד טעפוב ןופ ןעמונעגסיורא טָאה שטיוו

 ןוא ,טלעפראפ ןטסימוא רע טָאה ןקילא .ךעלקעשילעק ַײרד ןסָאגעג

 :טגָאזעג ןעקנירטסיוא ןראפ
 ...ןַײז ןעמ ףראד שטנעמ א ,שטנעמ א ןַײז ףראד עמ --
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 יד ףא זא ,ענווָאוװל רעטסע אב טלעױּפעג טָאה ענװָאנָאיצנעב ענאכ
 -רעמוז רעד ףא ,עװָאקשטוט ןייק ייז טימ ןעקיוו ןזָאלּפָא יז לָאז ןלוקינאק
 ,עװקסָאמ רעטניה גנוניווו

 א טּפאלקעגפיונוצ רעילָאטס רעד טָאה ןעצ רָאי א טימ קירוצ ךָאנ
 -שימ עצנאג יד טָאה דנאנאכָאנ סרעמוז עכעלטע .דלאוו דנאר םאב ןירוק
 א םיא ןופ טכאמעג ןבָאה ייז זיב ,ןירוק םעד םורא טעװערָאהעג עכָאּפ
 ,ךעלדנדָאל ענירג ןוא ךאד ןטיור א טימ ?עקצאצ;

 רעִירפ ןענאטשעגפוא קילא זיא עוװָאקשטוט ןיא ןגרָאמירפ ןטשרע םעד
 ןופ ייה םעד ןיא .ןפָארטעג טינ ןיוש טרָא ןפא ןעקיוו רָאנ ,קידנעטש יו
 -ופעג רע טָאה ,ןפָאלשעג טכאנ יד זיא יז ּוװ ,לגיוטס ןטעשטּפָאטעצ םעד
 ,ךעלעטניּפ עסַײװ יד טימ לכיטזדלאה ווָאלב ריא ןענ

 עסָאר עקיגָאטראפ עליק יד טריּפשעג ןבָאה ענַיײז סיפ עסעװרָאב יד
 -זָאנ עטײרּפשעצ יד זיב שזא ןעגנאגרעד זיא סָאװ ,רעטיצ א .זָארג םענופ
 יד טליפרעד טָאה רע ןוא ,בַײל ןַייז רעביא ןפָאלעגרעביא זיא ,ךעלּפעל
 ,סיפ ןוא טנעה עפייטש יד ןופ טַײקינישזורּפ יד ,ןיילא ךיז ןופ טַיײקרעװש
 יד טימ ןוא ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע .טסורב רעד ןופ טַײקנגױצעגנָא יד
 -עגרעטנוא סע טָאה לטניוו א .עלעכיט עקיטפול סָאד ןביוהעגפוא ןּפיל
 .ןגיוא יד טכאמראפ ,םענַאּפ סָאד טימרעד טקעדראפ םיא ןוא טּפאכ

 טָאה ,ליומ ןיא עלעכיט ןטימ ,ךעלזייה ענעניטאס עצרוק יד ןיא ,יוזא
 -ניא ךָאנ זיא ,שינעפיט רעד ןיא ,טרָאד .דלאוו םוצ ןפיול טזָאלעג ךיז רע
 ןביג סָאװ ,ערעייז ןציּפש יד ןעדיוה סעלדָאי עצראווש יד .רעטצניפ ןצנאג
 ןבָאה ךעלעדָאנ יד ,ןירג-לקנוט רעדיוו ןרעוו ןוא עשטשילב א לַײװ א ףא
 ןטלאהנַײא רָאנ ,לארטש ןטשרע םעד ןיא ןכַאטשעגנַײא עקפאד ןיוש ךיז
 ,טנָאקעג טינ םיא

 יד ךיוה טפראוו ,ּפָאק םענעסיראפ א טימ טפיול ,גנוי רעד ,רע ןוא
 ןוא ךעלגייװצ יד ראפ טינ ךיז טיה ,קעשָאל רעגנוי א יוװ ,סיפ עסעװרָאב
 ,בַיײל טעקאנ ןַײז ןעּפארד ןוא ןטַײז עלא ןופ ןעשטראטס סָאװ ,ךעלגנעטש
 טימ טעבושט ןוא ןטַײז יד ןיא טנעה יד טײרּפשעצ רע .סיפ עסעװרָאב יד
 ,רע טליפ ייברעד ,סעטסוק יד ןופ רעטעלב סנפיוה עצנאג סעינעמשז יד
 טימ דלאב טעװ סָאװ ,רעטכעלעג א ךיז טלקַיײק םיא ןיא קינייװניא זא
 -אטימ .ַײרפ רעד ףא ךיז ןסַיײרסיױרא ןוא ןּפיִל יד םיא אב ןענעפע ךעיוק
 -ָאה !ַאהדָאה-ָאה :יירשעג דליוו א טסורב ןַײז ןופ סיורא ךיז טסַײר לָאמ
 יד ןופ ןעמאטש עצראווש יד ןיא ּפָא טגנילק יירשעג סָאד -- :ָאהדַאה
 ןבייה דלאוו ןיא רעמייב עלא .ןעמאטש עוועזערעב עסַײװ יד ןיא ,סעלדָאי
 ןבייה לגייפ יד ...דלאוו ןיא זיא שטנעמ רעגנוי רעד --- :ןעקשוש ןָא ךיז
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 -- :ךיוא ןסייוו ייז ,טינ ךיז ייז ןקערש ןקערש רָאנ ,ןעוועדלאווג ֹוצ ןָא

 םענייק רע טעװ סטכעלש ןייק ןוא ,דלאוו ןיא זיא שטנעמ רעגנוי רעד
 .ןָאט טינ

 ןענאט יד ןבָאה טָא .טינ רֶע טליפ טַיײקדימ ןייק רָאנ ,גנאל טפיול קילא
 -עג ןטלָאװ ייז ךַײלג ,גערב םוצ ּפָארא-גראב ןזָאלּפָארא ןביוהעגנָא ךיז
 טָאה סָאװ ,רעסאוו ןזיב טפיולרעד רע .ןעקנירטנָא ךיז ךַײט םוצ ןעגנאג

 ךָאנ טגָאלש סע ןוא קעדוצ-טכאנ םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טשרע
 .עראּפ עמעראוו א םעד ןופ

 א ןעוט ,ךַײט טַײז רענעי ףא סָאװ ,טַײקנירג רעלעקנוט רעד ןשיווצ
 טזַײװאב רע רעדייא ךָאנ .ךַײלג יז טנעקרעד רע .טנעה עזַאר ייווצ דנעלב
 ךיז טדַײנש ןוא רעּפרעק רעקניניד ריא ךרוד טלדניווש ,ןקוקמורא ךיז
 ,רעסאוו ןיא ןַײרא

 ןוא טייג רע יו ןוא -- !איאקדיוו -- .רע טיירש -- !א-אקיוו ---
 סעכיוק עלא טימ ךיז טזָאל ןוא ןַײרא ךַײט ןיא ךיז רע טפראוו טייטש

 א יז טלאפאב סע ןוא םיא טעזרעד לדיימ סָאד .ןגעקטנא ריא ןעמיווש
 .קערש

 .יז טכארט ,"ןעשעג סעּפע רעשפע זיא'ס,
 ,סנטַײװרעדנופ ךָאנ יז טרעהרעד -- ?ןפָאלטנא וטסיב סָאוװראפ --

 רעד טימ יז רע טמענ ,ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז ןעוו .ךַײלג ךיז טקִיוראב ןוא
 טנאה עקניל ריא ףורא טגייל יז ןוא לטראג םאב םורא טנאה רעטכער
 ,ןּפיִל יד טימ ןעקסירּפ ןוא דייר ןָא ייז ןעמיווש יוזא טָא .עציילּפ ןַייז ףא
 .ןַיײרא טינ ליומ ןיא לָאז רעסאוו סָאד

 טימ ןעכָאפ ןעמענ ןוא גערב ןפא סיורא ייז ןעגנירּפש ענעגיובעגנַײא
 .ןרעיוא יד ןופ סיורא לָאז רעסאוו סָאד ,סופ ןייא ףא ןעגנירּפש ,טנעה יד
 ,ןַײרא דלאוו ןיא קירוצ ןפיול ךיז ןזָאל ןוא טנעה יד ראפ ךיז ןעמענ ייז
 ךיז טּפאכ סָאװ ,לדיילק עניד סָאד ךיז ףא ףורא עקיוו טפראוו ,קידנפיול
 .רעּפרעק ריא סיוא טקָאט ןוא בַײל ןסאנ םוצ וצ דלאב

 ,ףורא-גראב ןוא ּפָארא-גראב ןפיול ןוא טנעה יד ראפ ךיז ןטלאה ייז

 רעקראטש ךיז ןקירד ןאד ןוא ןגיוא יד טימ ךיז ייז ןפערט לָאמ עלא
 .רעגניפ ערעייז ףיונוצ

 ןוא סעלדָאי עצראווש יד ןשיווצ ,דלאוו ןיא טָאה -- !קדילדא -
 .לָאק סרעילָאטס םעד ןָאטעג גנולק א ,סעזערעב עסַייװ

 .טכאמעגכָאנ ךעלטקניּפ םיא רעמייב יד ןבָאה -- !קדיל-א --
 טפור סע רעוו ,ןענאטשראפ ןבָאה ,עקיוו ייײס ,קילא ייס ,עדייב ןוא

 ;לָאמאטימ עדייב טרעפטנעעגּפָא ןוא ,ייז
 ,,!ו-וה-אה ---

 ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ,ןטכיולעג ךיז ןגיוא סעקיוו ןבָאה גָאט ןצנאג א
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 "רעטצניפ רעד ןיא ,טכאנרעדפא .ןרָאװעג רעסערג לָאמ ייווצ ןענַײז ייז
 ,סָאד ןקילא טגָאזעג יז טָאה ,טינ םענייק ןעמ טעז ןיילא ךיז ץוכ ןעוו ,שינ
 :גנאל ןופ טסּוװעג ןיוש טָאה רע סָאװ

 בָאה ךיא קראטש יװ ,"רעטעשזדנָאלבראפ, ןַײמ ,שטָאכ טסייוו וד --
 ?ביל ךיד

4 

 ,ןטלאהעג ענווָאװל רעטסע טָאה ,טנוזעג ןעוועג ךָאנ זיא קילא ןעוו
 ,רעטכָאט ריא .רענעגנולעג ןייק ןצנאגניא טינ זיא לאווסיוא סעקיוו זא
 יז .סרעסעב סעּפע ףא ןענעכערסיוא טנַאקעג טלָאװ ,טכארטעג יז טָאה
 סע ןוא ןרָאװעג קנארק זיא קילא ןעוו רָאנ .טשימעג טינ רעבָא ךיז טָאה
 טעװ ,סענ ןייק ןעשעג טינ טעװ סע ביוא זא ,רעכיז יו טאמיק ןעוועג זיא
 -סיוא טימ ,ןקור ןטמירקעגסיוא ןא טימ ןבעל ןצנאג ןפא ןביילבראפ רע
 ןעוועטאר זַײרּפ רעדעי םוא טמיטשאב יז טָאה ,סיפ ןוא טנעה עטיירדעג

 .ןעקיוו
 ,קנערק-ווערעטכעב יד סניוזא זיא סע סָאװ ,טציא ןיוש טסייוו יז א

 ..ריא ןגעו ןרעהנָא ךיז ןגינעגראפ סָאד טאהעג ןיוש טָאה יז
 -עקרעד וצ ןעוועג טינ זיא ענווָאװל רעטסע ענעסאלעג קידנעטש יד

 רעקילדנעצ ?עיגרענע אזא ןעמונעג ריא וצ סע ךיז טָאה ןענאוונופ .ןענ
 ןשיגָאלָאטרָארוק ןיא טקעּפסָארּפ-וװָאזוטוק םעד ףא ןפָאלעג יז זיא לָאמ
 עשיניצידעמ ןפיוה א .קנערק עקיזָאד יד טנרעלרעד סָאװ ,טוטיטסניא
 -ביירש ריא ןופ ןדָאלּפוש יד ןיא ןגעלעג ןענַײז ןעלקיטרא ןוא ןרושָארב
 .טעברא רעד ףא שיט

 -סע טימ ןטלאהעג רָאטנָאק רעד ןיא עלא טאמיק ןבָאה עליכטאכעל
 עזייב עריא טימ טָאה אוועינאנא איראמ עקיבייללופ יד .ענווָאװל רעט
 רעטכעט ערעייז ןזָאל סָאװ ,סעמאמ יד; ןעוועג סעריוד טינ ריש ןגיוא
 .?עװעּפָארק ןיא ןכירק

 עצנאג סָאד םעדכָאנ ךיז טצארק עמ ןוא ּפָא ךיז ןעמ טירב יוזא טָא --
 .טעוועדלאווגעג יז טָאה -- ,ןבעל

 טימ ןוא רוזירפ רעכיוה רעד טימ אווָאסאלוו אנינ עקשטיגנוי יד זיולב
 ,ענווָאװל רעטסע ףא םורק ןקוק ןבױהעגנָא טָאה ךעלגניריוא עגנאל יד
 רָאנ ,גנוניימ ריא ןגָאזסורא ןפָא טלעטשעגנַײא טינ ךיז גנאל טָאה ענינ
 יד טימ ןּפוצ ןעמונעג זעוורענ טָאה יז .ןטלאהעגסיוא טינ ףָאסלָאקּפָאס
 ;ןעִירשעגסיױא עקידנענייוו א טאמיק ןוא ,ּפיל עטשרעטנוא יד רעגניפ עניד

 ןעגנורּפשעגפוא זיא יז -- ..?סָאװראפ ,ךיז ריא טשימ סָאװראפ --
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 ,לקנעב ןופ ןעלנָא ןראפ טנעה עדייב טימ טּפאכעגנָא ךיז ,טרָא ריא ןופ
 :זיולב יז טָאה טגָאזעג רָאנ ,עדער א ןטלאה ןבילקעג ךיז טלָאװ יז יו

 טָאה יז -- ...ענװָאװל רעטסע ,ריא זא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --
 עניד יד טימ קידנּפאלק ,רָאטנָאק ןופ סיורא זיא ןוא טקידנעראפ טינ
 ,ליד םענעטנעמעצ ןיא ךעלעפאנק

 .ןעגנאגעגרעדנאנאפ רעמ ץלא ןעגנוניימ יד ךיז ןענַײז רעטַײוװ סָאװ
 עשלגנִיי קידנעטש טגָארט סָאװ ,אנווָאנָאימעס ארעוו ךיוא טָאה טציא
 -ּפָא רעמ ךָאנ ןוא רעדעל םענעבירעגּפָא ןופ עקנאשוא ןא ןוא ךעלעוויטש
 עמ רעכלעוו ןגעוו ,אנוָאנָאימעס ארעוו עבלעז יד ,רעטופ םענעבירעג
 ןיא ןוא םיצייפכ עראווקיטנא ןופ דאלקס א זיא בוטש ריא זא ,טלייצרעד
 ייווַצ ןיא טרָאװ ןייא סיוא טדער יז זא ,ןעמ טגָאז רָאטנַאק-יוב רעד
 ;טרעכיזראפ םעצולּפ טָאה אנווָאנָאימעס ארעוו יד טָא -- ,געט

 ףראד עמאמ א עליפא זא ,טגָאזעג עטשרע יד ךָאד ךיא בָאה סָאד --
 .ןכאז עכלעזא ןיא ןשימ טינ ךיז

 ;םורא געט ייווצ ןיא ןוא
 ...טיונ א ןיא ןעמ טנעקרעד טנַיײרּפ א ---
 -עגסיורא טָאה אנווָאנָאימעס ארעוו סָאװ ,טשעדיכעג ךיז ןבָאה עלא

 -טסוג וצ טינ סעכַײש ןייק טָאה סָאװ ,ןעיניא ןא ןגעוו גנוניימ ריא טגָאז
 זיא ,ָאי סעּפע ןיוש טגָאז יז ביוא זא ,ןעוועג טסּוװאב זיא'ס -- ,ןגארפ
 ,קאמשעג ןטכעלש רעדָא ןטוג ןגעוו זיולב

 -ידאלוו ןופ טעּפשימ ןפא טראוועג ענוװָאװל רעטסע טָאה קערש טימ
 ןַײז ןרעה וצ טאהעג עריומ יא ,טלָאװעג יא טָאה יז ,ןשטיוועיירדנא רימ
 .רעסאוו טימ ליומ א ןעמונעגנָא רעבָא טָאה רעַײרש רעקיזָאד רעד .טרָאװ

 ןסָאלשאב ענוװָאװל רעטסע טָאה ,עצייא ןַײז ףא ךיז טראוורעד טינ
 ןכלעוו טימ ,ווָאקינלעניס ןקנארק םוצ רעטכָאט רעד טימ ןייגכרוד ךיז
 ,ןעז יז לָאז .טוטיטסניא ןיא ןשינעפיול עריא סייב טנאקאב ךיז טָאה יז
 זיא טכירעגמוא .ןשטנעמ א ןופ טכאמ קנערק"ווערעטכעב יד סָאװ ,עקיוו
 -לעניס טימ ןענעקאב יז לָאז יז ,ריא וצ ןענאטשעגוצ ןיילא לדיימ סָאד
 ,טלייצרעד טאהעג ריא טָאה עמאמ יד ןכלעוו ןגעוו ,ןווָאקינ

 ןכרוד ענווָאװל רעטסע טָאה ,קנאב רעגנאל רעד ןיא טגײלעגּפָא טינ
 ,ןווָאקינלעניס שטיװָאסירָאב ַײלָאקינ טימ טדערעגפיונוצ ךיז ןָאפעלעט
 .םיא אב ןַײז יז ןלעװ טנוװַא ןיא זא

 עניד יד ףא סעילפוט יד ןיא ,גוצנָא ןעיולב-קיטכיל ןטקירטשעג ןיא
 יד רָאנ ,זעיצארג ןוא גנוי ןעזעגסיוא ךָאנ ענווָאװל רעטסע טָאה לפאנק
 ,לקניוו-ןרעטש ןקניל םענופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאה עװָארג עמסאּפ
 -כָאנ יורפ עקיזָאד יד טָאה ןבעל ןיא לָאמנייא זא ,טגָאזעג סעדייא טָאה
 רעד טָא טימ ראפרעד טלָאצעגּפָא ריא ןבָאה עכלעוו ,ןוורענ יד טזָאלעג
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 ןטוג א טימ עמאמ יד טכארטאב טָאה עקיוו .עמסאּפ-רָאה רענרעבליז

 ;לכיימש

 !עמאמ ,ןייש יוזא טסיב --

 סע טָאה רעטכָאט יד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ענווָאװל רעטסע

 ,טקרעמאב

 "עג ןוא עטזיורקעג טימ עקשטיטלא ןא טנפעעג ייז טָאה ריט יד

 ןּפיל יד ךיוא זא ,ןסיוטשנָא ךיז ןעוועג רעווש טינ זיא'ס .רָאה עטבראפ

 "9ג יוזא ןסילפ ןטולב יד לַײװ ,ראפרעד טינ טיור ןענַײז ןקאב יד ןוא

 יד בילוצ רעראד ךָאנ סיוא טעז סָאװ ,לרעּפרעק ןיילק ריא ןיא דניווש

 עלא סיורא ןראּפש סע עכלעוו ןופ ,לרעטיווס ןגנע ןוא ךעלזייה עלָאמש

 .ךעלעדנייב עריא

 -עג ןטימ טלקַאשעג ,ןגיוא יד טיִמ טלטניּפעג טָאה עקשטיטלא יד

 :עבלעז סָאד ןוא סנייא טרעזאכעגרעביא ךיג-ךיג ןוא ּפָאק ןטלזַײרק

 --1{}מסעמצ , תקסזוצ! 11קסעוצ, תקסגצ!

 רעכלעוו ףא ,עלעדיימ א ןופ קורדנַײא ןא טכאמעג יז טָאה ןעקיוו ףא
 ,רעקשטיטלא ןא ןופ ּפָאק א טצעזעגפורא טָאה'מ

 טימ ןפורעגסיוא עטסָאבעלאב יד טָאה -- !שטיװָאסירָאב ַײלָאקינ --
 ןעמוקעג ןענַײז זדנוא וצ --- .ךיז סע טכערב טַײצ עצנאג יד סָאװ ,לָאק א
 ,טסעג

 -נייא טָאה רע .סאב 'סָאבעלאב םעד ןגָארטרעד ייז וצ ךיז טָאה סע
 ,טעניבאק ןיא ךיז וצ טנעמוקעג יד ןדאלעג

 א שזא טָאה'ס ,ןּפמָאל עסיורג עכעלטע טנערבעג ןבָאה רעמיצ םעניא
 ,ןַײש רעפראש רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג טינש

 ןא רעייז ןסעזעג רעדָא ןענאטשעג זיא עקרָאטנָאק רעכיוה א אב
 -רעדנופ טָאה שטנעמ רעד .ּפָאק ןסיורג א טימ שטנעמ רעטראדעגסיוא
 ןָאטעג טינ לטניּפ ןייק לָאמ ןייא ןייק ןוא טסעג יד ףא טקוקעג ןטַײװ
 -עגוצ טינ זיא עקשטיטלא יד זיב ,ייז ףא טקוקעג טָאה רע .ןגיוא יד טימ
 ןיא עקרָאטנָאק רעכיוה רעד ןופ ךיז ןצעזרעביא ןפלָאהעג םיא ןוא ןפָאל
 .רעמיצ ןסיורג ןטימניא ןענאטשעג זיא סָאװ ,לוטש ןכייוו א

 רעייז ןעוועג קנערק רעד זיב ,סיוא טזַײװ ,זיא שטיװָאסירָאב ַײלָאקינ
 עקרָאטנַאק רעד ןופ ךיז קידנבַײלקרעביא ,טציא ןוא .רעקיסקּוװכױה א
 ,ןעייווצניא טגיילעגפיונוצ יוװ ,ןעזעגסיוא רעּפרעק ןַײז טָאה ,לוטש םוצ
 טלָאװ רע ךַײלג ,ליד םוצ זיב ןעגנאהעגּפָארא ןעגַײז טנעה עגנאל יד
 ,טכוזעג סעּפע יז טימ טרָאד

 -אב סע טָאה עמאמ יד .ןרָאװעג סאלב ןענַײז ןקאב עלעקנוט סעקיוו
 טימ ןוא טנעה יד ןיא ןעמונעג ךַײלג ךיז טָאה לדיימ סָאד רָאנ .טקרעמ
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 יז .דייר 'סָאבעלאב םוצ ןרעהוצ ךיז ןביוהעגנָא ןּפיל יד ףא לכיימש א

 .יקילא ןענאטשעג זיא ןגיוא עריא ראפ ןוא טרעהעג טָאה

 ,עקיוו ,יז טפיול ,לוש ןיא םידומיל יד ךיז ןקידנעראפ סע יװ ,ךַײלג

 ןיא ךיז יז טזָאל ,םייהא ןרָאפ וצ טָאטשנָא .סוביילָארט ןטפניפ םוצ

 :סיא טפור רָאטקודנַאק רעד ןעוו ןוא ,גנוטכיר רעקיטַײזנגעק רעד

 טיירג ,ריט רעד אב ןיוש יז טייטש ,ס2ס2+ו0ע184 001240882 ?223תצהה

 ןיא ענירּפושט ןַײז יז טעזרעד סובָאטוװא םענופ ךָאנ .ןעגנירּפשוצסיורא

 ןענעגעגאב ייז ןעוו רָאנ .ריא ףא טראוו רע .טוטיטסניא ןופ רעטצנעפ

 :ךיז טשעדיכ ןוא ןגיוא עסייה עשירענַײגיצ יד סיוא רע טלעטש ,ךיז

 !?רעהא וטסמוק יוװ ?איסוקיוו --

 -רעלָאק ןשיווצ ןופ ןסַײרסיױרא ןיוש ךיז ייז ןווּורּפ םורא טונימ א ןיא

 עטציירקעג ריפ עלא ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענַייז סָאװ ,ןליבָאמָאטוװא ייל

 א יוװ .ךיז ןופ ּפָא טינ יז טזָאל קילא .געוו םעד ייז ןלעטשראפ ןוא ןסאג

 רע טלאה ,ךעלטרָאװטנאראפ זיא רע רעכלעוו ראפ ,לרעטסעווש ןיילק

 ,דרע רעד ןופ ףוא טאמיק יז טבייה ,ךיז וצ יז טעילוט ,טנאה רעד אב יז

 .ראוטָארט םוצ ךרוד ךיז ןגָאלש ייז זיב

 טציז סָאװ ,ןשטנעמ ןדמערפ ןטעשטעילאקעצ םעד ףא טקוק עקיוו

 ןכעלקערש םעד ןטכארטרעד עריומ טָאה ןוא ,ריא ןגעקטנא לוטש ןפא

 יירשעג קידענושעמ א סעּפע ..אזא ןרעוו ךיוא ןָאק קילא זא ,קנאדעג

 טיצ יז זא ,קראטש יוזא ךיז טקערשרעד יז -- ,ּפָאק ריא רעביא טצאלּפ

 יד טימ םענָאּפ סָאד טלעטשראפ ןוא לסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןַײרא שזא

 .טנעה

 טמענ ןוא ריא ןבעל סיוא טסקאוו ןזיוה עלָאמש יד ןיא עקשטיטלא יד

 ;ךיג-ךיג טדער יז .ןקָיוראב יז

 ךיז שטיּפָאּפ-ּפָאּפ עגאיליטס רעזדנוא טָאה סָאד ,טינ ךיז טקערש --

 רע טָאה ,םסמןסטע .טסירגאב ףךַײא ןוא ףָאלש ןופ טּפאכעגפוא

 .טנָאזעג

 ןענאטשעג זיא סָאװ ,גַײטש עסיורג א ןעזרעד עקיוו טָאה טציא טשרע

 ןוא ןעלגייפ ןופ סעלעשטושט טימ ןלופ א ,קנארש םענרעזעלג א ףא

 "רעביא לָאמ ַײרד טָאה -- ןגסמ}סטז, טסמ}סטנ, םסם}ןסט;!/ .,ךעלעייכ

 .שטיּפָאּפ ּפָאּפ ָאד טפור עמ ןכלעוו ,לגיופ רעד טרעזאכעג

 ענַײמ ןבָאה -- ,עטסָאבעלאב יד טרעלקרעד -- ,טַײצ עטצעל יד --

 םעד טכאמעג עילאק םיא ,שיזיוצנארפ ןרעל ךיא עכלעוו טימ ,רעליש

 -ּפָאּפ סָאװ ,ןייטשראפ וצ רעווש זיא ןשטנעמ ןשירפ א ןוא .,סנַאנָארּפ

 ,טַײרש שטיּפָאּפ

 "עג ךיז ןוא "זיוצנארפ; ןפא ןעִירשעגנָא טָאה שטיוָאסירָאב ַײלָאקינ

 .ץענווָאװל רעטסע וצ טדנעוו
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 -סיוא רע טָאה -- !עט-סע :ןעמָאנ רענייש א רעייז זיא ךַײא אב --
 זיא ,טינ סעָאט ןייק בָאה ךיא ביוא -- .רעדנוזאב ּפָארט ןדעי ןגיוצעג
 .עטסע-לעד-אטנוּפ טסייה סָאװ ,ערעזָא אזא ןאראפ ייווגאראפ ןיא

 טקרעמאב טָאה -- ,סעָאט א וטסָאה ,עקשולָאקינ ,קידנעטש יו --
 ;טרָארוק א ןופ ןעמָאנ רעד סע זיא ,סנטשרע -- .עקרערעל עטלא יד
 -אכ יד ןעמ טפור ,סנטירד ,ןוא ,ַײװגורוא ןיא ךיז רע טניפעג ,סנטייווצ
 .עטסע טינ ןוא רעטסע עקסוועשאד עטרעוו

 -עג ךיז טָאה ןעקיוו ןוא ,טכאלעצ ךיז טָאה שטיװָאסירָאב ַײלָאקינ
 -סיוא ןוא ערטיכ ןרָאװעג זיא םענָאּפ טרעווילגראפ ןַײז זא ,ןטכוד ןעמונ
 .טנָאקעג טינ יז טָאה םיא ףא ןקוק גנאל רָאנ ,ךעלקירד

 -- ,רעטסעװש רעד וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,עקשודיל ,ךיא טינ --
 ןּפָארט ןייק .קיטאמעטאמ טימ ןעמענראפ ךיז טפראדעג טסלָאװ וד רָאנ
 -קריוו רעליוה רעד טימ זא ,לָאמא טפערט סע :טינ וטסזָאלרעד עיזאטנאפ
 קנאדעג םעד טקידנעראפ טינ טָאה רע -- ...יו רערעוװש זיא טיײקכעל
 -עג טלָאװ רע ךַײלג ...רעטסע ,רעטסע :טרעזאכעגרעביא לָאמ ייווצ ןוא
 .רעהעג ןפא ןעמָאנ םעד טווּורּפ

 ?ענוװָאװל רעטסע ,ריא טניימ יװ ...רענעש עליפא זיא רעטסע ---
 ךיז רעטסע טָאה -- ,אנוװָאסירָאב אידיל ,סע טייג םעד ןיא טינ --

 יד טלעטשעג ריא טלָאװ ענעי ךַילג ,רעקשטיטלא רעד וצ טדנעוװעג
 ,עגארפ

 טַײצ א .ןּפיל עניד סנקנארק םעד ףא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה לביימש א
 :טגָאזעג ,ןסָאלשאב סעּפע טלָאװ רע יװ ,ךָאנרעד ןוא ןגיוושעג רע טָאה

 טינ ךיז ,ָאי ,ָאי ,קידנסיוו טינ ךיז ןכאמ זיא עצייא עקיצנייא יד ---
 רעגניפ עטלּפירקראפ עטיירדעגסיוא יד טימ טָאה רע -- ,ןכאמ קידנסיוװ
 -נַײא רעסעב ךיז ןוא לוטש ןופ ךעלטנעה יד ןיא טרעמאלקעגנַיײא ךיז
 םוצ סע גוט ,קנערק רעד וצ ןרעהוצ ךיז וטסמענ םיוק -- .טעטסָאמעג
 לָאז רענייב יד ןיא .עמָאשענ רעד ןיא ןזָאלנַײרא טינ יז רָאט עמ ,לװַײט
 .טינ רעטעמילימ ןייק רעטַײװ ,ןטלאה ךיז יז

 -עשאב רעקידעבעל א ןגעוו יוװ ,קנערק ןַײז ןגעוו טדערעג טָאה רע
 ,םיא רעסיוא טריטסיזקע סָאװ ,ךאז א ןגעוו יו ,שינעפ

 םעד ןיא .סנַייז טרָאװ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טינ עקיוו טָאה טציא
 ךיוא זיא ,ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןלאפעגסיוא זיא סָאװ ,לריוג ןרעווש
 ענַײז ןגעוו טדערעג טַיײקטראצ טימ טָאה רע .קילג ראפ טרָא ןא ןעוועג
 -רעכיב ןופ טכארבעג םיא טָאה אנווָאסירָאב אידיל עכלעוו ,רעכיב עקיד
 טעלגעג טָאה רע .ינק עטראדעגסיוא יד ףא טגיילעגקעווא ןוא קנארש
 ייברעד ןוא ,לּפעק ןרעביא דניק א טעלג עמ יװ ,ןעלוװַאט עצראווש יד
 :רעטסעווש רעד ןופ קילב םעד טזָאלעגּפָארא טינ
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 קנערק רעד ךיוא רעשפע ןוא ,ןעקנאדראפ וצ ךיא בָאה ןעקשודיל --
 יד ייז ןטלָאװ שרעדנא ,ןבירשעגנָא טינ ייז ךיא טלָאװ שרעדנא ,רענַײמ
 יד ןביוהעגרעטנוא סָאװטע רע טָאה -- ,ןעורעד טינ טלעוו עקידעבעל
 -- "ןעקשטעטרעב ןַײמ,/ ףא ןַײז זעגיורעב קראטש -- .רעכיב ערעווש
 .טינ ךיא ןָאק --- קנערק יד ןפורעג רע טָאה יוזא

 רעטעלב א ןוא ךוב א ינק ענַײז ןופ ןעמונעג טָאה ענווָאװל רעטסע
 ,"ווָאקינלעניס .ב .נ ןטפאשנסיוו עשיטאמעטאמ ןופ רָאטקָאד , .ןָאטעג
 ןעוועג טעװעקיּפעגנָא זיא ךוב סָאד .לָאק א ףא טנעיילעגרעביא יז טָאה
 א טָאה דאשרעב ןיא ייז אב :ןָאטעג לכיימש א טָאה יז .סעלומרָאפ טימ
 -קיטאמעטאמ ןופ ,עקנארק טלייה סָאװ ,רעד רָאנ ןסייהעג רעטקָאד
 טקוקעג טָאה יז .טרעהעג טינ ןוא טסּוװעג טינ רענייק טָאה םיריוטקַאד
 ךיוא עקילאק רעקיזָאד רעד טסייוו עשז ןיוש טינ :טכארטעג ןוא ךוב ןיא
 זיא עכלעוו ,אנווָאסירָאב אידיל ,ענַייז רעטסעוװש יד ןוא ,ונ ?קילג ןופ
 ךָאד רע זיא ,קילג ןופ ָאי עליפא טסייוו רע ביוא ןוא ?ןסעזראפ םיא בילוצ
 סעקילאק -- סעקילאק זיולב ןבַיילב ערעדנא רעטרעדנוה ןוא ,רענייא
 יז ןוא בַײל ןרעביא ןעגנאגעגרעביא ריא זיא ליורג א .ןבעל ןצנאג ןפא
 .רעטכָאט יד ןָאטעג ךוז א ןגיוא יד טימ טָאה

 אידיל טימ טעניבאק ןסיורג ןרעביא ןעגנאגעגמורא קִיור זיא עקיוו
 .רעיוא ןיא טמױרעגנַײא ךיג-ךיג סעּפע ריא טָאה עכלעוו ,אנוװָאסירָאב

 אידיל ןגיוא יד ראפ ןענאטשעג ןעקיוו זיא םייהא געוו ןצנאג םעד
 ךיז טָאה סָאװ ,שיזיוצנארפ ןופ ןרערעל עטלא עקניניילק יד ,אנוװָאסירָאב
 ...רעדורב ןקנארק ןבילוצ ןבעל ןגייא ןא ןופ טגָאזעגּפָא

 זיא עניז .ןעוװָאצנָארָאװ עניז ןעזרעד עקיוו טָאה זיוה םאב טאמיק ןיוש
 יז .ךעלזייה עלָאמש ןיא ,לקער וויטרָאּפס ץרוק א ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג
 ויטרָאּפס ץרוק א ןיא ךיוא ,רעכָאב ןקיסקּוװ א וצ טעילוטעג ךיז טָאה
 -עג טָאה רעכָאב רעד .ריא אב יװ ןזיוה ערעלעמש ךָאנ ןיא ןוא לקער
 -ָארט ןטימניא ריא טימ טנאּפשעג ןוא לסקא סעניז ףא טנאה ןַײז ןטלאה
 רעסיוא ,ןעוועג טינ ָאד טלָאװ רענייק ךַײלג ,ןעזסיוא אזא טימ ראוט
 .ןדייב יז
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 רָאג טעוװ עקיוו זא ,ןעזסיורָאפ טנַאקעג טינ טָאה ענוװָאװל רעטסע
 -אמעטאמ ןופ רָאטקָאד ןטימ טפאשטנאקאב רעד ןופ ריפסיוא אזא ןכאמ
 .ןרָאװעג רעכעליירפ רָאג ,ךיז טכוד ,זיא לדיימ סָאד .ווָאקינלעניס קיט
 -קעל יד םיא טימ טיירגעג ,ןקילא טימ טכארבראפ געט עצנאג טָאה יז
 .ןפניפ עלָאג ףא ןטָאשטאז ןבעגעגּפָא יז ןבָאה עדייב ןוא סעיצ
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 לאיליפ א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא סרעּפאנש יד ןופ בוטש יד
 -ּפָא געט עצנאג ןענַיײז סעקטנעדוטס ןוא ןטנעדוטס .טוטיטסניא-יוב ןופ
 ןעמונעג קילא טָאה ,"קָאטָאּפ רעטייווצ רעד, .סרעּפאנש יד אב ןסעזעג
 .רעמיצ ןַײז ןפור

 רעטלא רעד יצ ענװָאנָאיצנעב ענאכ זא ,טרעהעג טינ טָאה רענייק
 ןפָארטעג טָאה ייז סָאװ ,םעד ףא ןגָאלקאב ךיז לָאמא ןלָאז רעּפאנש
 יד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד זא ,טניימעג עקינייא ןבָאה בייהנָא םוצ
 ראפ סָאװ ןיא ,ןבשזעכ ןייק ּפָא טינ ךיז ןביג ןשטנעמ עטסָארּפ עקיזָאד
 ,ןענאטשראפ עלא ןבָאה רעבָא ןכיגניא .ךיז טניפעג ןוז רעייז עגאל א
 בילוצ יוזא ףוא ךיז ןריפ ייז רָאנ ,טוג רעייז ץלא ןסייוו ןרעטלע יד זא
 ןסיורג םעד ןבעגעגסיוא טינ ייז ןבָאה גיוא םענופ לטניּפ ןייק טימ .ןקילא
 ,ןוז רעייז ןופ לריוג ןראפ קערש ןוא קעטייוו

 רָאנ ,רָאפ טמוק עמאמ-עטאט טימ סָאװ ,ןענאטשראפ טוג טָאה קילא
 טימ רעבָא .טוג ןַײז טעוו ץלא זא ,לעטשנַָא םעד טכאמעג טָאה רע ךיוא
 טגנאלראפ רע זא ,ןענַײטנַײא ןעמונעג רעטּפָא ןוא רעטּפָא רע טָאה ןעקיוו
 -נעטש רָאנ ,טרעזייבעג ךיז טָאה עקיוו .סענָאברַאק ןייק םענייק ןופ טינ
 .סאּפש א ןיא ךערּפשעג םעד ןריפרעבירא טעראטסעג ךיז קיד

 רימ אב ןַײז ,ךיז טכוד ,וטסעוו ,ןרעוװ ןגיוושנא טינ טסעוו וד ביוא --
 -ושט רעטכידעג ןַײז וצ טּפאכעגוצ ךיז טָאה יז --- !ןברָאק רעטשרע רעד
 .ףורא ףא רָאה ענַײז ןעמעקראפ ןעמונעג ךעיוק טימ ןוא ענירּפ

 ,ןפיל ענעקורט ענַײז וצ טעילוטעג ייז ,טנעה עריא טּפאכעג טָאה רע
 .ןקאב יד וצ ייז טגיילעגוצ

 רעטסע טכארבעג עװָאצנָארָאװ עניז טָאה םורא געט עכעלטע ןיא
 עקיוו ,טינ ליוו רע זא ,ןבירשעג טָאה קילא .ןקילא ןופ ווירב א ןענווָאװל
 רעטסע ,יז לָאז םיא ןגעו ,ןרָאא עטסעב עריא טסיזמוא ןרעטאּפ לָאז
 עג טָאה יורפ יד ...רעטכָאט רעד ףא ןקריוו ןוא ,ןרעלק טינ ,ענווָאװל
 ,ןקאב עריא רעביא ןענורעג ןענַײז ןרערט עסיורג ןוא ,טנעייל

 ףא טקוקעג ןגיוא ענערָאװעג לקנוט ענעקַארשרעד טימ טָאה עניז
 םעטָא ןייא טימ .ווירב םעד טגנאלרעד ריא טָאה עכלעוו ,ענווָאװל רעטסע
 -עג טָאה יז ןעוו ןוא לָאמאטימ סערוש עלא ןעגנולשעגנייא עקניז טָאה
 ,יינסָאדנופ ןענעייל ןבױהעגנָא ,טייג סע סָאװ ןיא ,טּפאכ

 ןקוק ןעמונעג ןוא גנאהרָאפ םעד טקורעגּפָא טָאה ענווָאװל רעטסע
 ראפ ןעזעג טעליוב טָאה יז .רעטצנעפ ןקיטכאנרעדפא ןצראווש םעד ןיא
 ןָאטעג לסיירט א שזא טָאה יז ,רעטייל ןכיוה א ףא טכירק קילא יו ,ךיז
 יראפ זיא דליב סָאד .ןגיוא יד טנפעעג רעדיוו ןוא טכאמראפ ,ּפָאק ןטימ
 יד ןכאמ טכערוצ ריא לגנִיי סָאד טגעלפ ןָא זַײוװנײלק ןופ .ןדנּוװש

 .ןרעװ ןשָאלראפ טגעלפ ןַײש יד ןעוו ,בוטש ןיא סעקבָארּפ עשירטקעלע
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 ןוא ןעניז וצ םענָאּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ענווָאװל רעטסע
 טנפעעצ:בלאה א טימ ,ענעריולראפ א טייטש לדיימ סָאד זא ,ןעזרעד
 ,ליומ

 ?עניז ,וטסגָאז סָאװ ,ונ --
 .ןרעפטנע וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה לדיימ סָאד
 טלקָאשעג קידנרעיודאב ענווָאװל רעטסע טָאה -- ?טינ טסייוו וד ---

 ?סייוו ,וטסניימ ,ךיא ןוא --- .ּפָאק ןטימ

5 
 -רעביא שטיווָאקראמ קאסיא טָאה ,ןרָאװעג קנארק זיא ןוז רעד ןעוו

 -ראפ טָאה עטאט רעד .ןַיײרא רעמיצ ןיא םיא וצ ןָאפעלעט םעד ןגָארטעג
 ,םאט רעדנא ןא רָאג טָאה ,ןָאפעלעט ןכרוד עליפא ,שוק א זא ,ןענאטש
 ...סעדייא ןָא רעביא םיא טיג עמ זא

 ןדעי וצ ראבליפ ןרָאװעג סרעדנוזאב קילא זיא םישָאדאכ עטצעל יד
 ןעוו ,טונימ יד טליפעג טָאה רע .עקלאמ-יינש ןַײז ןופ דנעוו ןוא רעק
 זיא ןָאפעלעט םעד ןופ ןעגנילק סָאד ןיילא ,ןעגנילקנָא םיא טעװ עקיוו
 ,סרעדנא ןא ןצנאגניא ןעוועג טלמעד

 וצ ווירב םעד ןעניז טימ טקישעגּפָא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ,טציא
 .קערש ענייא ןיא ןטלאהעג םיא ןָאפעלעט רעד טָאה ,ענווָאװל רעטסע
 זיא סע ּוװ ,עלעשיט םוצ קוק א טּפאכעג טַײז א ןופ רע טָאה לָאמ עלא
 ,ןעגנילק ןעמונעג טָאה ןָאפעלעט רעד ןעוו .טאראּפא רעד ןענאטשעג
 .ןקור ןיא ןוא טנעה יד ןיא קעטייוו ןקידנגָאנ א טליפרעד רע טָאה

 טָאה ריא ןיא --- ןעקיוו ראפ ווורּפסױא ןייק ןעוועג טינ זיא ווירב ןַײז
 -עגייא ןַײז ראפ ווורּפסױא ןא ןעוועג רעכיג זיא סָאד .טלפייווצעג טינ רע
 ןעוועג זיא סָאד ?ןַײּפ עקיזָאד יד ךיוא ןטלאהסיוא סע טעװ יצ ,ןצראה םענ
 ...ליפעג סָאד רעדייא ,רעקראטש רע זיא יצ -- ,ןליוו ןַײז ןופ ווּורּפסױא ןא

 א טימ .ןעגנולקעג טינ עקיוװ טָאה טַײצ רעטלעטשעגנַײא רעד ןיא
 ןליטש םוצ רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסיורא קילא טָאה קילב ןטראטשראפ
 טזַײװ ,יורפ ערעטלע ןא טָאה ןטרָאד .ָארטעמ ןופ ךיז טיצ סָאװ ,לסעג
 ןטלאה ךיז לקינייא טצלעּפעגנָא ריא טנרעלעג קידלודעג ,עבָאב א סיוא
 סע טָאה עבָאב יד ,ןלאפעג לָאמ עלא זיא דניק סָאד .סרעשטילג יד ףא
 ןוא לטנעה א ראפ סע ןעמונעג ,יינש ןופ טקיניירעגמורא ,טלעטשעגפוא
 דניק סָאד זיא ךעלדנע .קירוצ ןוא ןטייווצ ןזיב לסעג קע ןייא ןופ טריפעג
 עטלא יד זיא רעבָא ראפרעד ,סרעשטילג יד ףא ןענאטשעג טסעפ ןיוש
 ריא ןופ קענאג םוצ טּפעלשרעד ךיז םיוק טָאה יז .סיפ יד ןופ ןלאפעג
 ןייק טזָאלעגכרוד טינ טָאה קילא .יורפ א סעּפע טקישעגסיורא ןוא בוטש

 .סרעשטילג יד ףא דניק םעד ןופ ַײס ,עבָאב רעד ןופ ַײס גנוגעוואב ןייא
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 סנוז םעניא טראשעגנַײרא ךיז לָאמ עכעלטע טָאה ענװָאנָאיצנעב ענאכ
 טוורּפעג ,טוג טינ ןקילא טימ זיא סעּפע זא ,טליפרעד טָאה יז .רעמיצ
 טָאה'ס .ןלעױּפ טנַאקעג טינ טשינרָאג רָאנ ,ךערּפשעג א םיא טימ ןריפראפ
 --- ליד ןרעביא סעציּפָאּפ יד טימ סריא ןעּפָאילש סָאד ןפלָאהעג טינ עליפא
 ,קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה קילא

 -צנעפ םאב וטסציז גָאט ןצנאג םעד .קילא ,טגיילעגוצ ךיז טסלָאװ --
 .רעט

 ,לסקא יד טימ ןָאטעג קוצ א טָאה קילא
 :ןָאטעג גָאז א קַיור יז טָאה ,לשיטביירש םענופ ביוטש םעד קידנשיוװ
 יז זיא יצ ,ןָאט קוק א ןּפאכּפָארא ךיז ךיא לע ,טסליוו וד ביוא ---

 .עקיוו ,ןרָאװעג טפאלשראפ טינ ,עלילַאכ
 עזייב ענַײז .רעטומ רעד וצ ןָאטעג עווערעק ןפראש א ךיז טָאה רע

 סע .ריא ןיא ןכָאטשעגנַײא ךיז ןבָאה ןגיוא ענעקַארשרעד קיטַײצניײא ןוא
 ןָאטעג יצ א ריא טָאה רעמ ךָאנ רעבָא ,ןצראה םאב טמעלקראפ יז טָאה
 -ראפ ןרעוו ענַייז ןגיוא יד זא ,טקרעמאב טָאה יז ןעוו ,עמַאשענ רעד אב
 .ןרערט טימ ןסיגנָא ךיז ייז ןלעוו טָא-טָא -- לּפענ א טימ ןגיוצ

 סָאד טּפאכעגּפָארא טָאה קילא .ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןַאפעלעט רעד
 ,ןענאטשראפ טָאה ענאכ .ןרעטש ןַײז טקעדאב טָאה סייווש א ,לבַײרט
 .רעמיצ ןופ סיורא רעגניפציּפש יד ףא זיא ןוא ,ןַייז ףראד סע גנולק סעמעוו

 רע .טַײװ רָאג ןופ יו ,ךאווש רעייז ןגָארטרעד ךיז טָאה לָאק סעקיוו
 ,טרעהעג םיוק יז טָאה

 -נופ --- .לבַײרט ןיא ןעִירשעגנַײרא רע טָאה -- ?וטסדער ןענאוונופ ---
 סעּפע .טאמָאטוװא ןא ןופ טגנילק יז זא ,ןענאטשראפ טָאה רע -- ?ןענאוו
 סָאװ רָאנ ..."געט ַײרד, רעטרעוו יד סיורא טגָאז יז יו ,טרעהעג רע טָאה
 .רעד רָאלק רָאנ טָאה רע ,ןבילקעגרעדנאנאפ טינ רע טָאה ,געט ַײרד
 ןביוהעגנָא טָאה יז ,"רעטעשזדנָאלבראפ, ןפורעגנָא םיא טָאה יז זא ,טרעה
 ,ןכאל

 ,ןגיוא עטכאמעגוצ ןוא ּפָאק םענעסיראפ א טימ ןציז ןבילבעג זיא קילא
 לָאמארעדיוו ךיז טָאה רע .טכיזעג ןַײז ףא ןזיוואב ךיז טָאה לכיימש א
 ןרָאפ ךיז טנרעל סָאװ ,דניק עטצלעּפעגנָא סָאד טלעטשעגרַאפ טעליוב
 עלעגנִיי סָאד סָאװ ןיא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה טציא ...סרעשטילג יד ףא
 ;טנָאמרעד יוזא םיא ןבָאה ןעבָאב רעד טימ

 יו רעמ ךָאנ עקשטירטקעלע יד זיא ירפרעדניא קיטנוז םענעי.
 רעד ןוא ,ןעגנאגעגפוא זיא ןוז יד .סעקינשזיל טימ ןעוועג לופ קידנעטש
 .ןגיוא יד ןיא ןטינשעג שזא טָאה'ס זא ,טלקניפעג יוזא טָאה יינש

 םוצ סנייא טקירדעגוצ רובמאט ןיא ןענאטשעג ןענַיײז עקיוו ןוא קילא
 יד טימ רָאנ יז ןבָאה טדערעג .טנעה יד אב ןטלאהעג ךיז ןוא ןטייווצ
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 םענעלָאװ םעד טכיראפ טָאה רע .ןענאטשראפ טכעלש טינ ךיז ןוא ןגיוא
 ןעגנאהעגּפָארא זיא ןוא זדלאה ןכיוה ריא טּפאכעגמורא טָאה סָאװ ,ףראש
 .םיא טלעפעג סע -- טסּוװעג טָאה יז .טסורב רעד ףא ןקע עדייב טימ
 יד ןיא עריא סיפ ענטלאטש עכיוה יד -- ריא ןיא םיא טלעפעג ץלא
 רעד ןופ גייב רעכייו רעד ,ןזיוה עוויטרָאּפס עטקירטשעג עצראווש
 ,רעטיווס רענעלָאװ רעד רעטנוא יוזא טכיײרטש סע ןכלעוו ,עיניל-טסורב
 -ּפָארא יד טימ ןגיוא עטכַייײּפ יד ,טכיזעג ערעטיול עקיטיוהלקנוט סָאד
 -כיימש וצ ףוא טינ טרעה ןוא םיא ףא טקוק יז ...ךעלּפעל-ןגיוא עטזָאלעג
 "!קילא; --- .ןגיוא יד טימ םיא יז טגָאז -- ?!קילא,, -- .ןעל

 -- ,"קראטש רעייז ,רעייז ,ביל קראטש ךיד בָאה ךיא ,עקיוו ,ָאי ,ָאי
 .סע טגָאז רע זא ,טסייוו יז רָאנ ,רעטרעוו ןייק טימ טינ ךיוא סע טגָאז רע

 ךעלגנַיי גוצ םענופ סיורא ךיז ןטיש ,לאזקָאװ ןפא ,עװָאקשטוט ןיא
 ףא סעשזיל טימ עלא ןוא ןעמויטסָאק-טרָאּפס עקיבראפ ןיא ךעלדיימ ןוא
 -ליּפעג ןוא רעטכעלעג טימ לופ ךַײלג טרעוו עמרָאפטאלּפ יד .לסקא יד
 -נדנעלב ןרעביא סיוא ךיז ןעִיצ סעקינשזיל יד ןופ סנטָאש עגנאל יד .רעד
 -ראפ יד ףא ףורא ןכירק ןוא סענָאגאוו יד ףא סיוא ךיז ןגייב ,יינש ןקיד
 ןעמענ סעקינשזיל יד ןוא ,טרָא ןופ ךיז טריר גוצ רעד .רעכעד עטיינש
 סָאװ ,סעלדָאי ןוא ןוז ,גרעב-יינש ןשיווצ ,טרָאד .דלאוו םוצ ןלַײא ךיז
 עטצירּפשאב ,ךוּפ ןסַײװ ןיא עטצלעּפעגנָא ,ּפָאראיגראב ךַײט םוצ ןפיול
 ,לסקא יד ןופ סעשזיל יד ּפָארא קילא ןוא עקיוו ןעמענ ,ךעלעזעה-ןוז טימ
 ףא ןיוש טייטש רע ןעוו .סיפ יד ףא ןָאטנַא ייז ןקילא טנרעל עקיוו ןוא
 טּפאכ .טנעה יד ןעמעראוורעד ריא לָאז רע ,יז טרעדָאפ ,סעשזיל עדייב
 ,ןַײרא ליומ ןיא ייז טמענ ,ייז ףא טכיוה ןוא רעגניפ ןעצ עריא עלא רע
 -- סנקעטש יד טימ ּפָא ךיז טסיוטש ,םיא ןופ סיורא ךיז טסַײר יז זיב
 ,טַײז א ףא סָאװטע רעּפרעק םעד קידנגייבסיוא .לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא
 ,גראב ןופ רעלענש ןוא רעלענש ץלא יז טילפ

 קיטסאה ךיז טוט יז -- !אקיוו --- .ךָאנ ריא רע טַײרש --- !אקיוו --
 יד טימ םענייניא טנעה יד ףוא טבייה ,סעשזיל יד ףא סיוא יירד א
 ;ךיז וצ םיא טפור ןוא סנקעטש

 עריומ ןייק בָאה !רימ וצ ךיז זָאל !קילא ,טינ עריומ ןייק בָאה --
 ,.!טינ

 סיורא ךיז טשטילג דרע יד יו ,טליפרעד ,עשטּפָאט א ךיז טוט רע
 דלאב רעכָא ךיז טּפאכ רע .יינש ןיא טלאפ רע ןוא סיפ ענַײז רעטנוא ןופ
 -גראב ,ּפָארא-גראב ךיז טזָאל ןוא סעשזיל יד ףא טסעפ ךיז טלעטש ,ףוא
 ,ריא וצ ךיז רע טרעטנעענרעד טָא .שזא טייגראפ ץראה סָאד ,ּפָארא
 ,ךיז טלקַײק ןוא לאפ א רע טוט ,דיירפ ןופ יצ ,קערשרעד ןופ ,ָאד ןוא
 לופ ןענַײז ןרעיוא יד ,ליומ סָאד ,םענָאּפ סָאד .גראב ןופ ךיז טלקַײק

111 



 םעד ןּפעװסיױא ןּפיל יד טימ טמענ ןוא םיא וצ וצ טילפ עקיוו .יינש טימ
 יז רָאנ ,רעביא סעּפע ךיז טסיג ריא אב זדלאה ןיא .םענָאּפ ןַייז ןופ יינש
 טעשטאק ,יינש ןיא םענייניא םיא טימ ךיז טרעגלאוו יז ,טינרָאג טגָאז
 ,ליוק-יינש א יו ,ךיז

 ןוא גראב ןפא ךיז ןבייהפוא םיא יז טגניווצ דנאנאכָאנ ַײרד ָאש א
 טָא ןוא .סעשזיל יד ףא טסעפ ןיוש טייטש רע זיב ,קירוצ ךיז ןזָאלּפָארא
 ךיז טקעלּפטנא טכירעגמוא ןוא ,ּפָארא-גראב ןעמאזוצ ריא טימ רע טגָאי
 ..ןגערב יד ןשיווצ ךוטנאל רעױלב-סַײװ א יװ ,טגיל סָאװ ,ךַײט רעד

 רעטַײװ זיא סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכארט וצ טינ ןָא ךיז טגנערטש רע
 ןוא ,עלעדיימ א ,דניק א טרָאד ןזיוואב ךיז טָאה סָאװרָאנ טָא ...ןעשעג
 ןרָאװעג ןדנוװשראפ ,ןגיוא ענַײז ראפ שעמאמ ,עדנוקעס ןייא ןיא זיא
 ןַאטעג גנורּפש א קילא טָאה ,ןָאט וצ סָאװ ,קידנרעלק טינ ...זיײא ןרעטנוא
 ...עקנַאלַאּפ רעד ןיא

 םוצ רעטדימשעגוצ א קידנציז ,טנַאמרעד טנַײה סע ךיז טָאה רע
 -ילג יד ףא ןייטש לקינייא ריא טנרעל עבָאב א יװ ,קידנקוק ןוא לקנעב
 ,סרעשט
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 עקאט ןוא רעמיצ ןיא םיא וצ ןסירעגנַײרא ךיז קיטסאה טָאה עקיוו

 יד טימ קידנטעלגוצ .עלעטנאמ ענירג סָאד ךיז ןופ ןֿפרָאװעגּפָארא ָאד

 .ענימ רעזייב רעטכאמעג א טימ םיא ףא טקוקעג יז טָאה ,רָאה יד טנעה

 יז -- ,ןעגנאגעגרעביא ןיוש רימ זיא סאק רעד סָאװ ,קילג ןַײד ---

 טלקיוועגמורא ןוא לוטש ןַײז ןופ לטנעה םעד ףא טצעזעגוצ ךיז טָאה

 ,זדלאה ןַײז טנאה רעקניל רעד טימ

 "רעד שעמאמ ןוא לסקא ריא וצ ּפָאק םעד טקירדעגוצ טָאה קילא

 טימ טכארבעגנַײרא טָאה עקיוו סָאװ ,טַײקשירּפ עקידרעטניוו יד טליפ

 ןרָאװעג זיא ןצראה םעד רָאנ ,טיירדעג סָאװטע ךיז טָאה ּפָאק רעד .ךיז

 ,רעטכַײל

 ,רעמיצ ןרעביא ןענאּפש ןעמונעג ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה עקיוו

 קילא .ןגיוושעג ןוא סיפ ענעגייא יד ףא ןגיוא עטערומשזראפ טימ טקוקעג

 .סענַײט ןָאט טָאש א םיא ףא ךיז ןלעוו דלאב זא ,ןענאטשראפ טָאה

 ןַײז טנעה עדייב ןיא ןעמונעגניירא ,םיא וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה יז

 ,טקירדעג יז סעכיוק עלא טימ ןוא טנאה

 .טגערפעג יז טָאה --- ?סָאװראפ ,קילא ,טינ רימ וטסביילג סָאװראפ ---

 .ןרערט טימ ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא עריא

 ןעוו ,ןָאטעג וטסלָאװ סָאװ ?ווירב עכלעזא וטסבַײרש סָאװ בילוצ ---

 ?ךימ וטסקידיילאב סָאװראפ ?סעּפע טפערט רימ טימ
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 ;טלייצרעד קידנכאל ןיוש יז טָאה םורא טונימ א ןיא
 ,לעוש ןַײד ןטערטרעבירא טינ געט ַײרד טמיטשאב בָאה ךיא --

 .ןטלאהעגסיוא טינ בָאה'כ רָאנ
 -ניירא טָאה ענוװָאנָאיצנעב ענאכ ןוא ןָאטעג ןפע ןא ךיז טָאה ריט יד

 ,ּפָאק םעד טקעטשעג

 טגָאזעג יז טָאה -- ,רעדניק ,ייט ןַײרא ךַײא ךיא גָארט דלאב טָא --
 .ןדנווושראפ זיא ןוא

4 

 ,רעהא ךַײלג ןשטנעמ םענערַאפעגנָא ןא טכארבעגּפָארא טלָאװ עמ ןעוו
 ,םוירעטסינימ-טנוזעג סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,לסעג-ווָאנאמכאר םעניא
 .עװקסָאמ ןופ רעטנעצ ןיא זיא רע זא ,ןלאפעגנַייא טינ רָאג םיא טלָאװ
 ,טָאטש-ץניװָארּפ א ןיא סאג א סעּפע זיא סָאד זא ,טניימעג רעכיז טלָאװ רע
 עטרעדנוזעגּפָא ןיא ןעניווװ ,טכאדאב ןוא ךעלעמאּפ ןריצאּפש ןשטנעמ וו
 ןטױלּפ עטעוועטארגעג רעטניה ךעלדעס טימ עטלגנירעגמורא ,רעזַײה
 טניפעג סקניל ןופ לאטראווק א זא ,ןעניז ןפא ןעמוקעג טינ טלָאװ םיא
 עטנוב ןוא ןעמָארק יײלרעלָאק יד טימ עקוװָארטעּפ עקישיור יד ךיז
 וו ,עקנילגענ עטמיראב יד זיא סטכער ןופ לאטראווק א זא ,סענירטיוו
 טסילפ טציא ןוא ןגערב עקימייל ןשיוצ ךַײט א ןסָאלּפעג זיא לָאמא
 ראפ ,סענישאמ ןוא ןשטנעמ ןופ םָארטש רעכעלרעהפומוא ןא ןטרָאד
 .ןרָאװעג גנע ןיוש זיא סאג יד עכלעוו

 עװקסָאמ ןיא ןענַײז טָאטש ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ךעלסעג עליטש
 סעּפיל עטלא ןוא סעבמולק טימ ףיוה םענירג א ןופ ,ריש א ןַא ןאראפ
 עלעטיה ןטעמאס טביוטשראפ א ןיא ןעמוקנגעקטנא טכירעגמוא ךַײא ןָאק
 ריא ןוא -- ,עקנָאלָאב עסַײװ עטאלדוק א טריפ סָאװ ,עקשטיטלא ןא
 .עװקסָאמ ןיא טַײז ריא זא ,ןסעגראפ טעוו

 טימ טלגנירעגמורא זיא סָאװ ,םוירעטסינימ-טנוזעג ןופ ףיוה םעניא
 ןפא ןטָאש רעייז ןפראוו רעמייב עטלא ּוװ ןוא טיולּפ םענענוהושט א
 ןופ ןרערעל עטלא יד ןסעזעג זיא ,לרעיומ ןטלצניקעג ןקיטראצאלאּפ
 טקוקעג טיירטשעצ טָאה יז .אווָאקינלעניס אנווָאסירָאב אידיל שיזיוצנארפ
 "יד טימ טקעדאב טשרע ךיז ןבָאה סָאװ ,סעטסוק עקידגנילירפ יד ףא
 ןראפ ןפָאלעגסיורא יז זיא לָאמ עכעלטע .ךעלעטעלב ענירג-קיטכיל עקנינ
 .עקנילגענ ןופ ןעמוקנָא טפראדעג עקיוו טָאװ ןבשזעכ ריא טול .רעיוט
 ךיז ןָאק שטנעמ א ּוװ עלאמ ,ןעוועג טינ טנורג ןייק זיא ךיז ןקִיורמואב
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 ןָאק דלאב :ןקיטעּפשראפ טעװ עקיוו ביוא ,דָאש א זיא'ס רָאנ ,ןטלאהראפ
 ,לײטּפָא-סגנולייה ןופ ףעש םוצ ןפורטיורא יז ןעמ

 ןעוועג םוירעטסינימ-טנוזעג ןיא זיא אווָאקינלעניס אנווָאסירָאב אידיל
 ןפָארטעג ָאד ךיז יז טָאה רעטעבראטימ עקינייא טימ .שטנעמ רענעגייא ןא
 שיט םאב טציז טָא .קירוצ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ןוא קיצנאווצ טימ ךָאנ
 ,טקגעדעג יז .אוועיטּפאל עיסוראמ עשרָאיטכאוו יד ּפערט עטיירב יד םעל
 קיצנאווצ רעכעה טימ ,ןעוועג סע טלָאװ טנַײה יוװ ,אנווָאסירָאב אידיל
 טכארבעג ריא ענעסאכ סעיסוראמ ןופ גָאט םעד ןיא יז טָאה קירוצ רָאי
 עלא עכלעוו ,עיסוראמ טָאה טנַײה ןוא .סעיליל עסַײװ טעקוב ןסיורג א
 א יו ,שיט ןרעביא טגיילעצ ,אנווָאנאויא איראמ גנאל ןופ ןיוש ןפור
 .עקטושירג לקינייא ריא ןופ סעיפארגָאטָאפ ץוט א ,סנאיסאּפ

 ךָאנ ןענַײז סָאװ ,עקנעשאד ןוא עקנעשאמ ,סעשראטערקעס ייווצ יד
 ,ןעמענ ענעגיוצראפ יד אב ץלא ךָאנ טפור עמ עכלעוו ןוא דנַאלב ץלא
 ,רעקינייוו ליפ ייז ןדייר ךעלקינייא יד ןגעוו רָאנ ,סעבָאב ךיוא ןיוש ןענַײז
 ,לפאנק-עקליּפש ףא סעילפוט ןוא ןרוזירפ ענדָאמ ןגעוו יו

 -םענפוא ןיא ןפיולפורא ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה אנווָאסירָאב אידיל
 ןלעטשרעביא ןלָאז ייז ,ןעקנעשאד רעדָא ןעקנעשאמ ןָאט טעב א רעמיצ
 -טעפ ןופ טָאה טונימ רעד ןיא רָאנ ,ייר סעקיו לטעצ םעניא רעטַײװ
 ןופ רעױט םאב טלעטשעגּפָא ךיז ןוא יסקאט א טעווערעקראפ עקווָאר
 ןעמונעג ךיז ןוא ןישאמ רעד ןופ סיורא זיא עקיוו .םוירעטסינימ
 .ןקידלושטנא

 א ,קאב רעטבראפעגנָא רעד ןיא ןרערעל יד ןָאטעג שוק א טָאה יז
 ןאד ןוא ,טרָא ןפא ןגייל ךיז ןלָאז רָאה יד ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לסיירט
 .טנאה רעד רעטנוא עקשטיטלא יד ןעמונעג

 עקנעשאד ןוא עקנעשאמ ןבָאה ,לאז-םענפוא ןיא ןַײרא ןענַײז יז ןעוו
 ןעוועג ,ןעקיוו ןגעוו טסּוװעג ץלא ןיוש ןבָאה ייז .ןעקשוש ןבױהעגנָא ךיז
 זא ,ןעוועג רעכיז ןוא עטכישעג-עביל רעשילרעטסיוא רעד ןופ טּפאכראפ
 -רעד ןוא ,טאהעג טינ סעָאט ןייק ןבָאה ייז ,ָאי .ןייש רעייז ןַײז זומ עקיוו
 טדנעװעג זיא סָאװ ,ץלא טימ ןפלעה ריא ןעוועג טיירג רעמ ךָאנ ראפ
 עשיניצידעמ ,סעקווארּפס יד טקוקעגרעביא ןרעג ייז ןבָאה עדייב ,ייז ןיא
 ןוא ,ךיז טימ טכארבעג טָאה עקיוו עכלעוו ,סעטראק-טנוזעג ןוא ןזילאנא
 .ןשטיװָאּפראק ליאכימ ,ףעש רעייז טימ ןדייר יוזאָיוו ,לדיימ םעד טעצייעג

 א ןעקיוו טכאמעג ןוא ןטלאהנַײא טנָאקעג טינ ךיז טָאה עקנעשאמ
 .רעייז ריא טסאּפ קישטמויטסָאק רעכעלרעדנּוװ ריא זא ,טנעמילּפמָאק
 ,ןרעטיינ יד זיא רע ,ןגערפרעד ךעלטקניּפ ךיז ןבילקעג ךָאנ טָאה יז
 -פוא ןיא ןוא טנפעעג ךיז טָאה טעניבאק ןופ ריט יד --- ,ןזיוואב טינ רָאנ

 .שטיװָאּפראק ליאכימ לײטּפָא-סגנולייה ןופ ףעש רעד ןַײרא זיא לאז-םענ
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 -קערטשעגסיוא ןא טימ ןוא ןענווָאסירָאב אידיל טקרעמאב דלאב טָאה רע
 .ריא וצ טזָאלעג ךיז טנאה רעט

 ןָאטעג קירד ןקראטש א טָאה רע -- !ךַײא ןעז וצ םענעגנָא רעייז --
 יד ראפ ,אנווָאסירָאב אידיל ,קנאד א -- .טנאה עלַאמש עניילק ריא
 ץינוצ רעייז רימ ןלעװ ייז ,ןעלקיטרא סַיול ןאשז ןופ ןעגנוצעזרעביא
 טסעגראפ רע .יידיא סעשטיוװָאסירָאב ַײלָאקינ סיוועג זיא סָאד .ןעמוק
 ,טנַײרפ רעטלא ןַײמ ,טינ ךימ

 -אטסעג ךיז ןוא ּפָאק םעד ןסיראפ אנווָאסירָאב אידיל טָאה --- ,ןיינ --
 ,טכארטעגוצ ןיילא ךיא בָאה סָאד -- ,םענָאּפ ןיא ןקוקנַײרא םיא טער
 טימ ןָאטעג לטניּפ א שיטעקָאק טָאה יז --- ,ןיימ ןטמיטשאב א טימ ןוא
 בָאה ךיא -- ,ןעקיוו ףא ּפָאק םענופ לקָאש א טימ ןזיוואב ןוא סעַיװ יד
 טמיטשאב ןוא ,ךַײא וצ ןעמוקנָא ןפראד לעװ ךיא זא ,ןעניז ןיא טאהעג
 ..יןענעפנאכרעטנוא ךיז

 .טכאלעצ עדייב ךיז ןבָאה ייז
 ,טסעג יד טזָאלעגכרוד ןוא טעניבאק ןופ ריט יד טנפעעצ טָאה רע
 -קעווא ךַײלג רעבָא ייז טָאה רע ,ןריּפאּפ יד טגנאלרעד םיא טָאה עקיוו

 ,שיט ןפא טגיילעג
 ןגעוו ..ךַײא ןגעוו ןעגנולקעג רימ טָאה שטיװָאסירָאב ַײלָאקינ --

 ןלעו רימ זא ,טכוד רימ .ךיא ןיימ ,רעּפאנש רעדנאסקעלא טנעדוטס
 עכעלטע טכאמעג טָאה רע -- .ןטכארטוצ סעּפע ,געווסיוא ןא ןעניפעג
 זיא'ס רעבָא -- .שיט םעניא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ךיז ,ןאּפש
 -על ,דנאלסיוא ןייק טנַײרפ רעַײא ןריפ וצ קיטיינ טינ טוילָאסבא טציא
 ...רעטנעענ ךאס א זיא דארגנינ

 זא ,ןסױטשעגנָא ךיז ןוא רעכוזאב ענַײז ףא קוק א טּפאכעג טָאה רע
 -עמ רע טָאה ןאד .ןגָאז וצ טימרעד טניימ רע סָאװ ,טינ ןעייטשראפ ייז
 -עג גנאלנרָאי טָאה סָאװ ,שטנעמ א ןופ ןטראוורעד ןָאק עמ יװ ,שידָאט
 :ןרעלקרעד ןעמונעג ,סעיצקעל טנעייל

 טכוזעג סעריוד ןופ ךעשעמ ןיא טָאה ןיצידעמ-סקלָאפ עשיזעניכ יד --
 ןעקנעלעג יד ןשטנעמ םאב סיוא טיירד סָאװ ,קנערק רעד ןגעק ןעלטימ

 .ןעש-ןעשז *לצרָאװ-סנבעל, םענעפורעגיוזא םוצ ךעלנע םיא טכאמ ןוא

 גנולייה ןופ סעדיוס ערעייז .טארּפ םעד ןיא טכיירגרעד ךאס א ןבָאה ייז
 ...רענייטשלדייא עטסרעַײט יד רעדייא ,רעמ ךָאנ טיהעגּפָא יז ןבָאה

 ןיא טלייהעג ךיז עקנארק ערעזדנוא עקינייא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד

 טָאה --- ,ייטשראפ ךיא .דנאטשוצ ןטוג א ןיא ןעמוקעגקירוצ ןוא עניכ

 עצייא יד זא -- ,ןענוװָאסירָאב אידיל וצ ןָאטעג קנּוװ א קידנעלכיימש רע

 ןפא קילב םעד טריפעגרעביא טָאה רע -- ...ךַײא ןופ טמאטש עניכ ןגעוו

 ,גנונעּפָאה ַײס ,קערש ַײס ןגיוא עריא ןיא טנעיילעגרעביא ןוא לדיימ
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 ,טעראגיס א טרעכייראפ ,ןאוויד ןפא ריא ןבעל טצעזעגוצ ךיז רֶע טָאה
 :טצעזעגרָאפ ןוא

 -קָאד רעד דארגנינעל ןייק דנאלסיוא ןופ םוא ךיז טרעק ןכיגניא --
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ גנוראפרעד יד טנרעלרעד טָאה רע .ווָארוקָאניװ רעט
 טגיילעגפורא רע טָאה -- ,רעדנאסקעלא רעַײא .ןטסילאיצעּפס עשיזעניכ
 עמאס רעד ןיא זיא קנערק ןַײז ,גנוי זיא --- ,לסקא סעקיוו ףא טנאה יד
 ןלעװ ,ןעגנאלרעד וצ טנאה רעד טימ זיא דארגנינעל .עידאטס-גנאפנָא
 ?א ,ןביילג !ןביילג רימ

 ,טצעועגוצ עדייב ךיז יז ןבָאה ,קנאב רעטנטָאשאב רעד ףא ,ףיוה ןיא
 עכעלטע ןענַײז ייז .ןרערעל עטלא יד ןוא עקיוו עגנוי-קידגנילירפ יד
 עטלא יד .עזַײר רעטַײװ א ראפ טציז עמ יװ ,קידנגַײװש ןסעזעג טונימ
 טציא ךיוא טָאה ,םענעי ןגעוו טכארטעג ןרָאי עריא עלא טָאה סָאװ ,יורפ
 רעדייא ,רעגנירג ןַײז לריוג ריא לָאז, :ןעקיװ ןגעוװ ןָאטעג טכארט א
 ,.."רענַיײמ

62 



 ןַאדרָאג עילע
 ןטסירָאטקארט יד ןופ ענָאב יד

 .רעטכָאט רעד ןופ ווירב א ןעמוקאב ערימ טָאה ךעלדנ ֹע

 רערעגנעל א ףא ןרָאפעגקעוװא זיא ןאמ ריא זא ,ןבירשעג טָאה עמיס

 ןטימ ןיילא ענייא ןבילבעג זיא יז ,ןסרוק עשינכעטָארגא ףא ךיז ןענרעל טַײצ

 ןוא למיה רעסיוא זיא גנאל טינ טשרע ּוװ ,טריװלָאק ןטַײװ םעניא דניק

 ןבילבעג ערימ זיא ,ווירב םעד טנעיילעגרעביא .ןעוועג טינ טשינרָאג דרע

 ןביײהנָא טָא-טָא ךיז ףראד ,רעטכָאט רעד אב ,טרָאד .עטעגיידראפ א ןציז

 -כענ ןוא טגָאט ,טסוװועג יז טָאה ,טַײצ אזא ןיא .ייזראפ-טסבראה רעד

 ?דניק סָאד ןזָאלרעביא יז טעװ ןעמעוו ףא זיא ,דלעפ ןיא עמיס טקיט
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 סענָאמכאר א ,ךעבענ ,ךָאד זיא'ס !ןָאט וצ ןָא ןעמ טבייה עשז סָאװ;

 ןגיוא יד טימ ןפָאלעגכרוד ַײנסנופ זיא יז .טכארטעג ערימ טָאה ,"ריא ףא

 יד ּוװ ,טרָא םעד ףא קילב םעד ןטלאהראפ ןוא ריּפאּפ עלעגייב ןרעביא

 קיצנייא-ןוא-ןייא ןַײד רעַײט זיא ריד ביוא, :ןבירשעג טָאה רעטכָאט

 גונעג ןיוש ןבעל ןַײד ףא ךיז טסָאה וד ..ןרָאפ וצ םוק ָאט ,לקינייא

 סָאװ ,טינ ייטשראפי'כ .ןעורּפָא לסיב א ןעניגראפ ךיז טסגעמ ,טעבראעגנָא
 -רעבירא ןסילשאב טינ ןפיוא-םושעב וטסנָאק סָאװראפ ,ןטרָאד ךיד טלאה
 ."רימ וצ ןרָאפ

 -ָאכלימ רעד ףא ןאמ רעד ןעמוקעגמוא זיא ןערימ אב יוװ ,םעד ךָאנ

 -אוקאווע ןופ ןגעוו יד ףא קידנעלדנאוומורא ,טָאה יז יו ,םעד ךָאנ ,עמ

 -נייא ריא ןבילבראפ עקניזימ יד עמיס זיא ,רעדניק ייווצ ןריולראפ ,עיצ

 ,טסיירט עקיצ
 ןוא ,עמָאשענ ריא ,ץראה ץנאג ריא ןבעגעגּפָא ערימ טָאה ןעלעמיס

 -ָאהעגסױא רעטכָאט יד סערָאצ עסיורג עכלעזא טימ טָאה יז ןעוו ,טציא

 ןייג טינ ריא יז ןָאק יו --- ,טלעטשעג סיפ יד ףא ,טנרעלעגסיוא ,טעוועד

 -טלא יד ןזָאלראפ רעבָא ?ףליה וצ ןעמוק טינ ריא יז ןָאק יװ ,ןגעקטנא
 ,גנירג יוזא טינ ןעוועג ךיוא ןערימ זיא םייה ענעסעזאב

 ריא ןופ לייט רעטסערג רעד ןעגנאגעגכרוד זיא ,סעּפעטס יד ףא ,ָאד

 ,עלעזערג סעדעי .ביל ןוא טנעָאנ ָאד ריא זיא עלעדנייטש סעדעי .ןבעל

 ,דרע רעד ןופ טפאז רעד טימ ךיז טרענ סָאװ ,גנילצַארּפש-עּוװט רעדעי

 ךיז אב ןלעיוּפ יז ןָאק עשז יװ ,סייווש ריא טימ ןסָאגאב ,ערימ ,יז טָאה

 -אבמוא ןשיווצ ןבעל ,טנאק םעַײנ א ןיא רעטלע רעד ףא ןרָאפוצרעבירא

 סּפיּפ א עליפא טציא יז ןָאק יװ ,ןעמעלא רעסיוא ,ןוא ?ןשטנעמ עטנאק

 ןערב ןטכער ןיא ןרָאפקעװא ןגעוו טריװלָאק ןופ רעציזרָאפ ןראפ ןָאט

 ןדיירכרוד ,גנוטלאווראפ ןיא ןייגוצ ,ןגעווטסעדנופ .טַיײצ-טעברא רעד ןופ

 ..?יז טָאה עריירב א --- ןעמ זומ ךיז
 עצראווש סָאד ןָאטעגנָא ,ךיז טמעקעגוצ ,ןשאוועגמורא ךיז טָאה ערימ

 גנאל טינ טָאה יז ןכלעו ,ףראש םענעלָאװ םעד ,עלעקעס ענעשוילּפ

 .רעציזרָאפ םוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ,טפיוקעג קירוצ

 ןעוועג זיא ,גנוטלאווראפ יד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,עדַײבעג יד

 טציא זיב ךָאנ טָאה יז .ועשַיײּפעטס םעניא בוטש עטשרע יד לָאמא

 יד, --- ,טניורקעג ןאד יז טָאה'מ ןכלעו טימ ,ןעמָאנ םעד ןגָארטעג

 ,*רָאטנַאק
 -לאווראפ יד טָאה ,רעזַײה ןעייר ייוצ יד ןופ טקורעגּפָא סָאװטע

 ,טנעוו ענלגיצ-טיור עריא טימ ייז ןופ טלייטעגסיוא ךיז עדַײבעג-סגנוט

 םעניורב ריא טימ ,טצראוושראפ ןעוועג זַײװרעטרע ןיוש ןענַײז עכלעוו

 יד ףא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ךעלעדנעה יד טימ ןוא ךאד םענעכעלב
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 ןפראוו עגער עדאיל א עטיירג ,ןעלבָאנש ענעסיראפ טימ סעווניר עגנאל
 ,טכעפעג קיטולב א ןיא ךיז

 ןעייוואז לפיוו ,בוטש יד טָא ןשאוועג טאהעג ןיוש ןבָאה סנגער לפיוו
 לפיוו ,ייבראפ ןגָארטעגכרוד ךיז ַײרעּפַײּפ רעקידנעמורב א טימ ןבָאה
 ןענאטשעג ץלא זיא בוטש יד ןוא ,טעילאמסעג יז ןבָאה געט עקינוז
 לטעטש םענופ טָאה ,לדיימ גנוי א רָאג ךָאנ ,טרימ ןעוו ,לָאמא יו טקנוּפ
 .סעּפעטס עטניווואב טינ יד ףא ,רעהא טרעדנאוועגרעביא ןילָאװ ףיט ןיא
 -לָאק ןופ רעציזרָאפ ןקיטציא ןטימ ןפָארטעג ךיז ןאד יז טָאה ָאד עקאט
 -ני א ןעוועג ךיוא טלמעד זיא רע .ןיקסוועשאד דיװָאד טימ --- טריוו
 -טכער רעד ףא לטעטש א ןופ רעהא ןעמוקעג ,יז יו ,ךיוא ,רעכָאב רעג
 .עניארקוא רעקיגערב

 ענעבירעגּפָא סָאד ,ןעוועג סָאד טלָאװ טנַײה יװ ,עליפא טקנעדעג יז
 עכלעוו ,לוויטש עטביוטשראפ עטמירקעגסיוא יד ןוא עפילאג יד ,לקער
 -סיורא ךיז טָאה לקער ןטעטסארכעצ םעד ךרוד .ןגָארטעג ןאד טָאה רע
 -רעבירא ןעוועג זיא סָאװ ,לדמעה ענעניטאס עניורב-לקנוט סָאד ןעזעג
 עלעטראג ןירג א טימ טלטראגעגמורא ןוא ןזיוה יד רעבירא טזָאלעג
 -כידעג א טימ ןסקאוואב ןעוועג זיא ּפָאק רעסיורג ןַײז .ךעלסעטוק טימ
 עג ןטַײװנופ ןאד טָאה דיװָאד יו ,טקנעדעג ערימ .רָאה עמשטוק רעט
 גערפ א שירעדורבטוג ןוא ןעגנאגעגוצ םעדכָאנ .ריא ףא קוק א טּפאכ
 ;ןָאטעג

 ?עקטסיגוימָאק א ..?ןרעדנאוורעביא ןא ךיוא ,קיטנעק ,טסיב וד --
 ?וד ןוא -- ,ּפָאק ןטימ ןבעגעג לקָאש א ערימ טָאה -- ,וה"מ ---
 טרעפטנעעגּפָא דיװָאד טָאה -- ,טסיגוימָאק רעטלא ןא ןיב ךיא --

 אזא רָאג טגערפ יז ַײמעל ,טקידיילאב ךיז טלָאװ רע יװ ,ןָאט אזא טימ
 -ָאק יד ריא ראפ ןענעכערסיוא טרָא ןפא ָאד ןעוועג טיירג זיא רע .עגארפ
 -סיוא ,םייה רעד ןיא טליפעגסיוא טָאה רע עכלעוו ,ןעגנודָאלנָא עשיגוימ
 זא ;טאהעג טרָאד טָאה רע טעטירָאטװא ןא ראפ סָאװ ,ריא ןלייצרעד
 עשיגוימָאק יד ןופ רעציזרָאפ סלא ןבַײלקסױא רעדייסעק םיא טגעלפ'מ
 .ןצנערעפנָאק ענָאיאר יד ןופ טאגעלעד סלא עליפא ןוא ןעגנולמאזראפ

 ןיא טריפעגּפָא ,טנאה רעד ראפ ןעמונעגנָא דיװָאד יז טָאה ךָאנרעד
 ,דָאס א ןעמױרנַײא ןלעוו ריא טלָאװ רע יו ,טַײז א

 -ַײז רימ ...דראגנאווא רעד ןַײז ָאד ןפראד רימ ,טסייטשראפ וד --
 ...טאיראטעלָארּפ ןופ עידראווג עגנוי יד ךָאד ןענ

 ,סעלדוק יד טימ עסַײמסיײב טלסיירטעג ,ץיה טימ רע טָאה טדערעג
 ןוא טנעה יד טימ טעכָאפעג ,םענָאּפ ןרעביא ןלאפעג םיא ןענַיײז עכלעוו
 -עגסיוא ,רעטרעװ עכעלדנעטשראפמוא ךאס א טימ ןערימ ןטָאשראפ
 .רעכיב ןוא ןעגנוטַײצ ןופ עטנעייל
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 רעד אב טנגעגאב רעדיוו ךיז ןערימ טימ דיװָאד ןבָאה ןגרָאמ ףא
 טימ ,ןטעוועדליווראפ ןרעביא טריצאּפשעגמורא גנאל ןבָאה ייז .רָאטנָאק
 .ּפעטס םענעסקאווראפ ַײרוק

 טגעלפ'ס רעכלעוו ןיא ,טַײקליטש רעשיּפעטס רעגנאלנרָאי רעד ןיא
 א ,לגיופ א ןופ יירעשטיווצ א ,טניוו א ןופ ןעיאװ א ןסַײרכרוד רָאנ ךיז
 עטשרע יד ןָאטעג גנולק א ןאד ןבָאה ,עכארווא ןא ןופ יירעשטשיפ
 .סעליוק עכעלשטנעמ

 רעקיצנייא רעד ןופ ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה ךעלגעטש ןוא ןגעטש
 ןטָאנקעג ןבָאה ןשטנעמ ּוװ ,רעבירג יד וצ ,רָאטנָאק רעד ןופ ,בוטש
 ןרעטנוא רעַײּפ ןטגיילעגרעדנאנאפ םוצ ןוא ,לגיצ טמערופעג ןוא םייל
 .ערעשטעוו יד טכַאקעג ךיז טָאה'ס ּוװ ,סופיירד

 ןיא רעגעלטכאנ ףא טצעזעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה לגייפ-ּפעטס יד
 -רעטאלפ יד .לגרעב א ףא ץעגרע רעדָא סעשזעמ יד ףא ןטסענ ערעייז
 ,ןצלירג וצ טרעהעגפוא ןבָאה ןלירג יד ,ןדנווושראפ ךיוא ןיוש ןענַיײז ךעל
 ,טאזוצ ךיז ןדיירנָא טנָאקעג טינ ץלא ךָאנ ןבָאה ןדיװָאד טימ ערימ רָאנ

 רעהא ןגָארטעגנָא ךיז שיורעג א טימ טָאה םורא געט עכעלטע ןיא
 לָאמנייק ךָאנ ָאד טָאה רענייק עכלעוו ,שינעפעשאב ענרעזַײא ענדָאמ א
 -זייב םעד ןקוקנָא ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענַיײז טייק-ןוא-דניק .ןעזעג טינ
 ,רעדנּוװו

 -- .םעליוא ןשיוצ טדערעג ןעמ טָאה -- ,סע טרעקא דרעפ ןָא --
 ראפ רעשפע ןוא ,קיצנאווצ ראפ ,דרעפ ןעצ ראפ סע טָאה ךעיוק א ןוא
 ,טרעדנוה

 ןקָארשרעד ןבָאה -- ?רעטוגטינ א ,דעש א םעד ןיא טציז רעשפע --
 ,רעבייוו עטלא טענַײטעג

 -נאנאפ טרעדנּוװראפ ,סעציילּפ יד טימ טשטיינקעג ןבָאה ןשטנעמ
 רעד ןופ ףעשיק םעד ןייטשראפ טנָאקעג טינ ןוא טנעה יד ןעמונעגרעד
 א טּפאטאב עמ יוװ ,ןטַײז עלא ןופ טּפאטאב יז טָאה עמ .ןישאמ רעקיזָאד
 ,סע טפיוק עמ רעדייא ,דרעפ

 -עג יז טָאה ּפָאק ןפא .םעליוא םעד ןשיווצ ןענאטשעג ךיוא זיא ערימ
 סָאד ,טסורב רעד רעביא ןפרָאװראפ לּפעצ ןייא .לכיט טור א ןגָארט
 טימ טקוקעג ןבָאה ןגױא עקידנענערב עריא .לסקא ןרעביא עטייווצ
 ,ןָאזעניבמָאק ןעיולב םעניא ןוא ןלירב עסיורג יד ןיא רעכָאב ןפא עניק
 ןוא ןישאמ יד טעוװערעק רע יו ,רעדור םעד טקישעג סע טיירד רע יוװ
 .םאזכרָאהעג םיא טגלָאפ יז יו

 טגערפעג ערימ טָאה -- !זדנוא אב ןטעברא טעװ רָאטקארט רעד --
 ,רעכָאב םאב
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 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ רעכָאב רעד טָאה -- ,אהא --
 םעדכָאנ ,רָאטקארט םעד םורא טיירדעגמורא עלַײװ א ךיז טָאה ערימ

 ;ןבעגעג גערפ א רעכיז טינ ןוא ליטש יז טָאה
 ?םיא ףא ןטעברא ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןָאק יו --
 טכארטאב רעכָאב רעד טָאה -- ?עקטסירַאטקארט א ןרעוו טסליװ --

 -נָא דרעפ ןייק טינ ריד זיא סָאד -- .עלעכיימש-קעזיוכ א טימ ןערימ
 ,סעצייל יד טימ יצ א ,שטַײב רעד טימ ץימש א וטסיג דרעפ א .ןבַײרט
 רָאטקארט א ףא .שרעדנא סעּפע רָאג זיא רָאטקארט א .רעטָאּפ ןוא
 ...ןכָאק שטשרָאב ןייק טינ זיא ןטעברא

 ןטסקיצכעז-ןוא-ייווצ ןופ גנולמאזראפ רעשיגוימָאק רעטשרע רעד ףא
 ,"איראז; װעשַיײּפעטס םעד ןעיוב ןביוהעגנַא טָאה עמ ּוװ ,קריצאבדרע
 -וימָאק םענופ ראטערקעס סלא טלייוועגסיוא ןיקסוועשאד דיװָאד ןעמ טָאה
 םיא ןשיוװצ טפאשטניירפ יד ךיז טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ .לרעמעק ןשיג
 ןופ ןעגנאגעג קידנעטש ןענַײז ייז .טקראטשראפ רעמ ךָאנ ןערימ טימ
 ,ץלא .ךיז ןשיוצ טדערעג רעהפוא ןָא ןוא ןעמאזוצ ןעגנולמאזראפ יד
 ןיילא סע טָאה רע יו ,ןטכארטאב דיװָאד טגעלפ ,טגָאזעג טָאה ערימ סָאװ
 םיא אב טגעלפ ץלא ."טקנוּפדנאטש ןשיראטעלָארּפ, םענופ ,ןפורעגנָא
 טנעה יד טימ טכאמעג ,טציהעג ךיז טָאה רע .ןעגנורעדיוורעד ןפורסיורא
 ;גניטימ א ףא יוװ ,ךיוה טדערעג ןוא

 ,ןעווָאקרעטנוא יז ףראד'מ ,ריד אב ךָאנ טקניה עיגָאלָאכיסּפ יד ---
 ..ןכָאקרעביא לסעק ןיא

 -עמ םיא זיא ןוא ןַיײרא ליומ ןיא ןדיווָאד טקוקעגנַיײרא טָאה ערימ
 .רענדער רעסעמע ןא יװ ,ןדייר ןייש יוזא ןעק רע סָאװ ,ןעוועג ענאק
 רָאג טדער יז ןוא .עלא ןדייר ןפראד ,טכודעגסיוא ריא ךיז טָאה ,יוזא
 ןדייר סע יוװ ,טדערעג טָאה עמאמ ריא יװ יוזא ,ןשָאל טסָארּפ אזא טימ
 .ןשטנעמ עלא

 -ָאד ראפ ןעגנערבסיורא יוזאיו ,ןטכארט וצ טרעהעגפוא טינ טָאה יז
 רָאטקארט רעד טניז ,טרעטאמעג יז טָאה רעכלעוו ,גנאלראפ ריא ןדיוו
 ענעדיישטנא טימ לָאמנייא יז זיא ךעלדנע .וועשִיי ןיא ןזיוואב ךיז טָאה
 ךיז טָאה סע ּוװ ,רָאטנָאק רעד ןופ לרעמיצ ןקניניילק םעניא ןַײרא טירט
 :ןדיװָאד טגָאזעג ןוא ,לרעמעק עשיגוימָאק סָאד ןענופעג

 סָאד זא ,טעב ךיא ןוא ןסרוק-רָאטקארט ףא ןעמוקנָא ליוו ךיא ---
 ,ןפלעה םעד ןיא רימ לָאז לרעמעק עשיגוימָאק

 -רעביא דיװָאד טָאה -- ?ןסרוק-רָאטקארט ףא טסליוו וד ?יוזא --
 ענעגייא ענַײד .רעקיא רעד ריד אב זיא סָאד ...טסליוו וד --- .טגערפעג
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 טסכארט וד סָאװ ,סָאד זא ,וטסייוװ יצ .ןעניז ןיא ריד ןגיל ןסערעטניא
 ,.?םזילאודיווידניא זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ךיז ןגעוו רָאנ

 ערימ טָאה -- ..?ךיז ןגעוו רָאנ טכארט ךיא ..?םזילאודיווידניא --
 גנוקידלושאב ערערעווש ןייק .ןגיוא רַאּפ א ןדיוװָאד ףא טלעטשעגסיוא
 ערימ זיא ,עטכארבעגפוא ןא .טרעהעג טינ ןבעל ןפא לָאמנייק יז טָאה
 ןטרָאד ןופ ךיז טרעקעגמוא ןוא ןָאיאר ןיא ןרָאפעגקעווא גָאט ןבלעז םעד
 ,ןסרוק-רָאטקארט ףא *עקווָאיטוּפ, א טימ

 ןיא ערימ זיא ,סעקלאב יד ןיא טשױורעגּפָא טָאה רעסאוו סָאד ןעוו...
 רָאטנָאק רעד וצ ןרָאפעגוצ ןלירב עסיורג ןיא ,ןָאזעניבמָאק ןעיולב א
 .רָאטקארט א ףא

 קאזָאק א ,רעַײּפ א !קיזאמ א טָא ..!רָאטקארט א ףא טרָאפ לרימ --
 ,סעליוק טרעהרעד ךיז ןבָאה --- !לדיילק א ןיא

 -עגוצ ריא ןבָאה ערוועכ .ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענַײז טייק-ןוא-דניק
 םעד ןקינייר ןפלָאהעג ,רָאטאידאר ןיא סע ןסָאגעגנָא ,רעסאוו ןגָארט
 םיא ןוא ,שינעפעשאב קידעבעל א טעלג'מ יו ,טעלגעג םיא ,רָאטקארט
 א ץעגרע ןופ טרעהרעד טָאה'מ רָאנ יװ .*רָאטקארט סלרימ, ןפורעגנָא
 ;ןעירשעג ןעמ טָאה ,ייײרעדוה

 !טרָאפ רָאטקארט סלרימ --
 "אב ןיוש ךיז ןלעוו ןעוו ,ןטראוו ערוועכ טגעלפ טנוװָא ןיא טעּפש זיב

 -מוא ערימ ךיז טעװ ןעוו ,רָאטקארט םענופ סעראפ עקידנעלב יד ןזַײװ
 ,דלעפ ןופ ןרעק

 .יקסוועשאד דיװָאד טקוקעגסיורא ריא ףא טָאה ןעמעלא ןופ רעמ
 -עצ ריא טימ ךיז טָאה רע ַײמעל ,ןסָארדראפ קידעריומ םיא טָאה'ס
 סָאװ ,ךעסכיס םעד ןטעלגראפ טלָאװעג קראטש ךיז טָאה םיא .טלטרעוו
 טיהעגוצ .יוזאַיו ,טסּוװעג טינ טָאה רע ןוא ,ריא טימ טאהעג טָאה רע
 .טלעטשעגּפָא יז דיװָאד טָאה ,םייהא ןעגנאגעג זיא ערימ ןעוו ,לָאמנייא
 סע יװ ,טקנעבעג טָאה רע יװ ,ןלייצרעד ריא טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס
 ןסרוק יד ןופ ווירב ןייק עליפא םיא טָאה יז ַײמעל ,ןסָארדראפ םיא טָאה
 -עג זיא יז טניז ,טנגעגאב טינ ךיז ןבָאה ייז יײמעל ןוא ןבירשעג טינ
 עליפא זיא רע .טפאשקנעב ןַײז טימ טמעשעג ךיז טָאה דיוװָאד רָאנ .ןעמוק
 א זיא סָאד זא ןוא ,רעגריבניילק א רָאנ ןָאק ןעקנעב זא ,רעכיז ןעוועג
 -עלָארּפ ןיא טעוועטראהראפ גונעג טינ ךָאנ זיא רע זא ,ןעמיס רעקיטכיר
 ,טסַײג ןשיראט

 ןערימ ראפ ןענעפע טמיטשאב דיװָאד טָאה ןעלפייווצ ןגנאל א ךָאנ
 .טַײקשירעװאכ ןגעוו דייר א ריא טימ טריפראפ טָאה רע ,ץראה ןַײז

 ערימ םיא טָאה --- ,םירייוואכ ןבַײלב ןלעוו ןוא ןעוועג ןענַײז רימ ---
 ,טרעפטנעעג
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 -מורא יז ,לסקא סערימ ףא טנאה א ןגיילפורא טווּורּפעג טָאה דיװָאד
 -ימעג ךיז ,םיא ןופ טיירדעגסיוא ךיז טָאה לדיימ סָאד רָאנ ...ןעמונעג
 יז געמ םירייוואכ זא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ריא טָאה דיװָאד .םענָאּפ ןיא טענ
 ...רעוואכ רעטסטנעָאנ ריא ןַײז ןלעוו טלָאװ רע רָאנ ,ךאס א ןבָאה

 ,ןגיוא יד קידנזָאלּפָארא ,ערימ טָאה --- ,רעוואכ אזא ןיוש בָאה ךיא ---
 .ןָאטעג גָאז א ,ןדיװָאד ןגעק קידלוש טליפעג ךיז טלָאװ יז יו

 וטסָאה סָאװראפ ?טלייצרעד טינ לָאמניק סע רימ וטסָאה סָאװראפ --
 .ןָאטעג גָאז א סָארדראפ טימ דיװָאד טָאה -- ?ןטלאהאבסיוא סע

 טלייצרעד לָאמא ,ךיז טכוד ,ריד בָאה'כ ...ןעמוקעגסיוא טינ זיא'ס ---
 .טרעפטנעראפ ךיז ערימ טָאה -- .,םיא ןגעוו

 ?טסיגוימָאק א ?טאי רעטוג א ..?רעוואכ ןַײד ,רע זיא רעוו --
 .גוימָאק ןיא ןטָארטעגנַײרא טַיײצ ןייא ןיא ןענַײז רימ ---
 ןייק טינ ,רעקנינירג א ...טסיגוימָאק רעגנוי א ,סע טסייה ,רע זיא ---

 עלעכיימש-קעזיוכ טעַײטראפ א טימ דיװָאד טָאה -- ,רעטעוועטראהראפ
 סע טלאה יוװ ןוא -- .ץראה ןַײז ןליטש ןלעװ טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג גָאז א
 ?םיא אב עיגָאלָאכיסּפ טימ

 םיא אב זיא עיגָאלָאכיסּפ יד ןוא ,ןאמערוועכ רעגולק א זיא רע --
 .עטוג א

 ?עשיראטעלָארּפ א ..?עטוג א ,טסייה סָאװ --
 רע טעװ ןכיגניא .רעטסוש א זיא רע ?עשיצירּפ א ..?ןעד סָאװ --

 ,םירייוואכ עטוג ןַײז טעװ ריא זא ,ףָאה'כ .רעהא ןעמוק
 טינ רָאג ןיוש ןערימ טימ טנגעזעג ךיז טנװָא םענעי ןיא טָאה דיװָאד

 טסערּפעגפיונוצ ןעוועג זיא ץראה ןַייז .ךעלנייוועג יו ,קידרעפָאה יוזא
 ,קעטייוו ןופ

 -יבָאמעד ךיז טָאה רע ןעוו .יימרא רעד ןיא קעווא דיװָאד זיא ןכיגניא
 א ןיא .טנַײרפ-טנגוי ריא ראפ טאהעג ענעסאכ ןיוש ערימ טָאה ,טריזיל
 ןופ לדיימ א טימ טאהעג ענעסאכ דיװָאד ךיוא טָאה םורא טַײצ לקיטש
 -אכעג ,רעִירפ יו ,ךיז רע טָאה ןערימ טימ רעבָא .טריװלָאק ןשינייכש
 יד ןיא ןעגנערבראפ ריא וצ ןייג יורפ ןַײז טימ ןעמאזוצ טגעלפ ןוא טרעוו
 .געט-װעטמָאי

 -אד דיװָאד זיא ,עמָאכלימ רעד ףא ןעמוקעגמוא זיא ןאמ סערימ ןעוו
 -עלטנַײרפ ךָאנ ןרָאװעג ,טריװלָאק ןופ רעציזרָאפ ןיוש טלמעד ,יקסוועש
 .ריא וצ רעכ

 ךיז *רָאטנָאק, ןיא קידנעייג ,דניצא טכארטעג יז טָאה ץלא םעד ןגעוו
 ,רעטכָאט ריא ןופ ווירב םעד ןגעוו רעציזרָאפ ןטימ עצייא ןא ןטלאה

 רענעי ןופ ךָאנ ןערימ קידנעעזרעד ,דיװָאד טָאה --- !ןַײרא םוק --
 א טָאה םענָאּפ ןטקיטניווראפ ןטיירב ןַײז ףא .ןָאטעג ףור א יז ,לעווש טַײז
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 ןיוש ,עלעקנוט יד זיב שזא ןסָאגעגרעדנאנאפ ךיז לכיימש רעקיטומטוג
 ,סעצנָאװ עטרעבליזאב שּפיה

 ןופ עיפארגָאטָאפ א טנאוו רעד ףא ןעגנאהעג זיא גנוטלאווראפ ןיא

 יַאטָאפ רעד ףא .וװעשִיי ןופ ("זָאס;) טפאשלעזעג:-םירעיוּפ רעטשרע רעד

 םענרעדעל םענעבירעגּפָא םענעי ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג דיווָאד זיא עיפארג

 ענַײז ףא .טנגעגאב לָאמ עטשרע סָאד םיא טָאה ערימ ןכלעוו ןיא ,לקער

 יד ,ןאד יוװ ,ןעגנירּפשמורא ןעמענ דלאב ןלעװ ,טסכודעג ךיז טָאה ,ןּפיל

 רעד ןופ דיװָאד .עיצוילָאװער רעכעלטלעוולא רעד ןגעוו רעטרעוו עקידוז

 ,שיט םאב ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ןדיווָאד ףא טקוקעג טָאה עיפארגָאטָאפ

 ;ןגערפ טלָאװ רע יו

 ...יקסוועשאד דיװָאד ךָאד ךיא ןיב סָאד -- ?ךימ טסנעקרעד --
 .סדיװָאד עדייב טכַײלגראפ קנאדעג ןיא טָאה ערימ
 ןענאטשעגסיוא ,ןַײװ רעגנוי יו ,טזיורבעגרעביא טָאה ץראה ןַײז;

 -עגסיוא ,טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה ּפָאק רעד ןוא .ןרָאװעג רעקראטש ,ךיז
 .ןָאטעג טכארט א יז טָאה ,*...טרָאלק

 רע יװ ,ןָאטעג גערפ א דיװָאד טָאה -- ?עצעבָאב ,וטסכאמ סָאװ --
 .טציא טכארט ערימ סָאװ ןגעוו ,ןסױטשעגנָא ךיז טלָאװ

 םעניא טרעפטנעעגּפָא םיא יז טָאה -- !?עשעדייז ,וטסכאמ סָאװ --
 ,טכאלעצ קיכליה ךיז ןבָאה עדייב ןוא ,ןָאט ןבלעז

 טָאה --- ,עבָאב-עדייז עשיגוימָאק ,סע טסייה ,ריד טימ ןענַײז רימ ---
 ךָאנ רימ ןטלָאװ רעסעב -- ,ןביוהעגנָא ,טסנרע קירוצ קידנרעוװ ,דיװָאד
 .רעכעליירפ ןאד ןעוועג סעּפע זיא'ס ...ןטסיגוימָאק ןעוועג עקאט

 -ָאק רעטלא ןא טסיב וד זא ,ןעמיראב קידנעטש ךָאד ךיז טסגעלפ ---
 .ןָאטעג לכיימש א ערימ טָאה -- ,טסיגוימ

 דיװָאד טָאה --- ,טסיגוימָאק רעטלא ןא סיוועג ןיוש ךיא ןיב טציא --
 -עמוא םעצולּפ ןענַײז ןגיוא עקידנעלכיימש קידנעטש ענַייז .ןפורעגּפָא ךיז
 ערעווש ענעגנאגראפ יד טצילבעגכרוד ןבָאה ןדייב ייז ראפ .ןרָאװעג קיט
 :ןסירעגסיורא ךיז ,ןיילא ךיז ןופ יוװ ,טָאה ליומ ןופ .ןרָאי עקיטסול ןוא

 ?ערימ ,אה ,"עידראווג עגנוי יד ,רימ, --
 .טּפאכעגרעטנוא ערימ טָאה --- ,עידראווג עטלא יד ןיוש ןענַיײז רימ ---

 -עשטיינק יד ןגעוו עסַיימסייב טכארטעג ןוא ןדיוװָאד ףא טקוקעג טָאה יז
 ףא ןזָאלעגרעביא ,ןביוש ףא ןלעמעג-טסָארפ יװ ,ןבָאה ןרָאי יד סָאװ ,ךעל
 .רָאה ערעייז ןיא רעבליז םעד ןגעוו ,רעמענעּפ סנדייב ערעייז

 א ךָאנ דיװָאד טָאה --- !?סַײנ ריד אב ךיז טרעה סָאיו ,לייצרעד ,ונ --
 -נאנאפ ןבױהעגנָא ךיז ,סופ א ףא סופ א קידנגיילפורא ,עזואּפ רעצרוק
 ?יז טכאמ סָאװ ?עמיס סעּפע טבַײרש סָאװ -- ,ןערימ אב ןגערפרעד
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 ,ךעלסיבוצ טעברא יז ...ריא ןופ ווירב א ןעמוקאב ןטכענ בָאה'כ --
 ..ןַײז טנוזעג רָאנ לָאז לקינייא סָאד

 -עג זיא יז ןכלעוו בילוצ ,סעומש םעד ןביײהנָא טלָאװעג טָאה ערימ
 :ןגָאלשעגרעביא ,ןוויק א טימ יוװ ,ריא טָאה דיװָאד רָאנ .ןעמוק

 ריד ןבָאה ןטסירָאטקארט יד ...עבָאב עסעמע ןא עקאט ןיוש טסיב --
 טפָא ןענַײז "ןיז, יד שטָאכ ,"עמאמ, ןבעגעג ןעמָאנ א טאהעג לָאמא
 ..."עבָאב, ןיוש ךיד ייז ןפור טציא ןוא ,*?ןעמאמ, רעד ןופ ןעוועג רעטלע
 רָאיאה ...טכערעג ייז ןענַײז רעשפע ...ןטסירָאטקארט יד ןופ עבָאב יד
 ,טסייוו ...רָאטקארט ןפא טסטעברא וד טניז ,רָאי קיסַיײרד ןיוש ךָאד טרעוו
 ןעמענפיונוצ ןלעוו רימ ?גנוטלאווראפ רעד ףא טמיטשאב ןבָאה רימ סָאװ

 ןלעוו רימ ןוא םירייוואכ ןוא טנַײרפ עלא ,"ךעלקינייא ןוא ןיז, ענַיײד עלא
 ,ייליבוי א ןעווארּפ ריד

 -םיסַײמ עכלעוו ראפ --- .טכאלעצ ערימ ךיז טָאה --- ?ייליבוי א --
 ןרעקא ןשטנעמ ןענָאילימ ..?ןָאטעגפוא סניוזא ךיא בָאה סָאװ ?םיוויוט
 ,טינ ןזעוו ןייק ןופרעד רָאג טכאמ רענייק ןוא ,דרע יד ןבעל ץנאג רעייז

 רעשפע וטסלָאװ ,ךיז ראפ רָאנ ןרעקא ןעוועג טסלָאװ וד ןעוו ---
 ,לכליּפש א'ס ...טרעקאעג ךיז ראפ טינ ךָאד טסָאה וד .טכערעג ןעוועג
 ענידעמ עצנאג א ..!רָאטקארט ןַײד טימ ןביוחעגפוא טסָאה וד דרע לפיוו
 ףא ןסקאוועגסיוא זיא סָאװ ,טיורב ןטימ ןכאמ טאז טנַאקעג ןעמ טָאה
 ןרָאװעג זיא םענָאּפ סדיװָאד --- ...טרעקאעצ טסָאה וד סָאװ ,דרע רעד
 ,טנגוי רעד ןיא יוװ ,טנַײשעג ןכָאה ןגיוא ענַײז ,טבעלעגפוא

 טינ יוזא גנאל ןיוש טָאה רע ..?טציהעצ יוזא ךיז רע טָאה סָאװ,
 -עגנָא ךיוא םיא עלעמיס טָאה רעשפע ,טכארטעג ערימ טָאה ,טדערעג
 "?םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ךָאנ ,טסייוו רע ןוא ,ווירב א ןבירש

 -ייא רָאנ .ןזַײװ םיא טלָאװעג ,ווירב םעד טיירגעגוצ ןיוש טָאה ערימ
 וצ ןגיױבעגנָא סָאװטע ךיז רע טָאה ,טנפעעג ליומ סָאד ךָאנ טָאה יז רעד
 ,דָאס א ןעיורטראפ ןלעוו ריא טלָאװ רע יו ,ריא

 ,טַײצ רענעי ןיא ןעוועג ןענַײז סעקטסירָאטקארט ךעלדיימ ךאס א --
 רימ ןבָאה סָאװ ,טגָאזעגסנייטשימ ,ןוא ?ןטעברא ןביוהעגנָא טסָאה וד ןעוו
 ןלייצרעביא טנָאקעג וטסלָאװ טנאה ןייא ןופ רעגניפ יד ףא ..?טאהעג ןאד
 אראפ סָאװ ,טכארט א רָאנ וט ...טנגעג רעצנאג רעד ןופ ןרָאטקארט יד
 ןרָאטקארט סעקראמ עלא ..?טאהעג טציא טלָאװ *ןָאזדרָאפ, ןַײד םענָאּפ

 -רעד וצ סָאװ ָאד זיא ,ונ ...טנעה ענַײד ךרוד ןעגנאגעגכרוד ךָאד ןענַײז
 ,רימ ןגעמ ...ןצאשוצּפָא סָאװ ...ןקוקוצמורא ךיז סָאװ ףא ָאד זיא ...ןענָאמ

 !ןכאמ װעטמָאי א ,סע טסייה |
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 ןעוו ,גָאט םעד רעבָא .םעד ןגעוו טכארטעג טינ לָאמנײק טָאה ערימ
 לָאמניק שערייפעב עקאט יז טעװ ,רָאטקארט ןפא טצעזעג ךיז טָאה יז
 -יירד יד םירייוואכ יד טימ ןקרעמּפָא טינ עשז סָאװראפ, .ןסעגראפ טינ
 -רעד ךיז יז טָאה ףעקייט רָאנ .ןָאטעג טכארט א ערימ טָאה ,*?רָאי קיס
 סעמיס קידנגיילרעביא .ריא ףא טראוו עכלעוו ,רעטכָאט רעד ןָא טנָאמ
 -כָאנ טרעהעגפוא טינ ערימ טָאה ,רעטייווצ רעד ןיא טנאה ןייא ןופ ווירב
 -אּפ יד עקּפאּפ א ןיא קידנרעטעלב ,טָאה סָאװ ,רעציזרָאפ ןכָאנ ןריּפשוצ
 א רע טָאה םעצולּפ .סעומש םענופ עליו א ףא טדנעװעגּפָא ךיז ,ןריּפ
 טימ ליוו יז סָאװ ןגעוו ,ןליפ טלָאװ רע יוװ ,ןוא ּפָאק םעד ןבעגעג בייה
 ;טגָאזעג ,ןדייר םיא

 .ייזראפ-טסבראה רעזדנוא ןופ ןאלּפ םעד ןזַײװ דלאב ריד לעוו'כ --
 א ףא רָאיאה זדנוא אב ךיז טעװ ןרוטלוק-רעטניוו יד ןופ ךעטעש רעד
 ןטעבראאב םיא רימ ןפראד וװעטמָאי ןַײד בילוצ עקאט ,ןרעסערגראפ ךאס
 ,לָאמעלא יו ,רעסעב ןוא רעכיג

 ןגעוו טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורא טינ ליומ ןופ עליפא טניול ,יוזא ביוא
 געט עכעלטע ףא שטָאכ ןטעב ןדייס ,טמיטשאב ערימ טָאה ,ןרָאפקעװא
 לָאז יז ,דניק סָאד ןענעדרָאנַײא ןפלעה ,ןעלעמיס וצ ןרָאפוצוצ ביולרוא
 -ראפ רעד ןבײהנָא ָאד ךָאד ךיז טעוו געט יד רעבָא .ןטעברא קַיור ןענָאק
 ןפראוו טינ ךיוא ךָאד ןָאק יז רָאנ ,רעהא ןעמוק רָאג עמיס לָאז רעשפע .ייז
 ,טַײצ רעסייה אזא ןיא טעברא יד

 ..טכארטעג עטגרָאזראפ א ערימ טָאה -- *?ןעמ טוט סָאװ;

 א ןעמיס ןבַײרש טצעזעג ךיז ףעקייט ןוא םייחא ןעמוקעג זיא ערימ
 יו ,טוג רעייז ייטשראפ ךיא ,ןבירשעג יז טָאה ,רעטכָאט ערעַײט,, .ווירב
 םעניא ןטעברא וצ ןוא ןבעל וצ דניק ןיילק א טימ סיוא טמוק ריד רעווש
 ,סָארדראפ ןופ רימ ךיז טייגראפ ץראה סָאד .טנאק םענעפרָאװראפ ןטַײװ
 ךיא לָאז יו ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ רָאנ .ףליהוצ ןעמוק טינ ריד ןָאק ךיא סָאװ
 ?עבָאב א רָאנ ןבַײלב ןעד ךיא ןָאק ,רָאנ ךיז טכארטאב ?טעברא יד ןפראוו
 ןיא זדנוא אב ךָאנ זיא ,עקניניילק א ןעוועג טסיב וד ןעוו ,טסקנעדעג
 ןגָארטּפױנוצ ןעמ טגעלפ .ןטרָאג רעדניק ןייק ןעוועג טינ ךיוא וועשִיי
 ןבַײלב טגעלפ סרעטומ יד ןופ זיא-טינ-רעוו ןוא בוטש ןייא ןיא רעדניק יד
 .ןטעברא ןייג ןענָאק ןלָאז ןעיורפ עקירעביא יד יידעק ,ןערושזעד טרָאד
 ,ןסקאוועגסיוא לזאמ טימ טסיב ןוא ןסקאוועג וטסיב ,רעטכָאט ןַײמ ,יוזא
 ןזיואב טינ טָאה ערימ ."ןרָאװעג טגָאזעג ןעקוװָאװ ןַיײד ףא ייוועלאה
 עקוָאװ, :עמארגעלעט א טכארבעג ריא טָאה'מ יװ ,ווירב םעד ןקידנע
 ."ןרָאפ וצ םוק ,טנוזעג טינ זיא
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 ענייא טנעיילעגרעביא דנאנאכָאנ לָאמ עכעלטע יז טָאה ,עטלמוטעצ א
 .רעטרעוו עבלעז יד ןוא

 ,"ןרָאפסיורא רעכיג לָאז'כ ,ןראנּפָא טמיטשאב עמיס טָאה רעשפע;
 -יס .קנאדעג םעד ןבירטעגּפָא ףעקייט רַאנ ,ןָאטעג טכארט א ערימ טָאה
 יז זיא טציא ןוא ,זייװדניק עליפא ,טראנעגּפָא טינ לָאמנייק טָאה עלעמ
 ןופרעד ןבָאה לעװ ךיא זא ,טסייו ןוא שטנעמ רענעסקאוורעד א ךָאד
 .ןָאט טינ עדאווא עמיס טעװ ךאז אזא ,ןיינ .קעטייווצראה סיורג

 -עגנָא ךיגפא ךיז טָאה יז .ןרָאפסיױורא ףעקייט טמיטשאב טָאה ערימ
 ,גנוטלאווראפ ןיא ןפָאלעגקעווא זיא ןוא ןָאט

 ןערימ ףא קידנבעג קוק א ,דיװָאד טָאה --- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 ,טגערפעג קיורמוא

 :שיט ןפא עמארגעלעט יד טגיילעגקעווא טָאה ערימ
 ,עמארגעלעט א טימ סיורא ךימ טפור יז זא .ןעמיס ןופ זיא סָאד --

 טוט'ס סָאװ ,טסייו רעוו .קנארק טכער עמאטסימ דניק סָאד ןיוש זיא
 ,..ןטרָאד ךיז

 סָאװ ,טקידנוקרעד רעיונעג ךיז ,טריפארגעלעט וטסלָאװ רעשפע ---
 זיא סָאד זא ,ןַײז ןָאק'ס ...רעטַיײװ א ךָאד זיא געוו רעד ?דניק ןטימ זיא
 .ןדײרנַײא ןביוהעגנָא ריא דיװַאד טָאה --- ...יוזא טינ רָאג

 רָאפ'כ ...דניק ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא ?ןייא ךימ וטסדער סָאװ --
 .ןדלָאמעג ןדיישטנא ערימ טָאה --- ,דלאב

 ןַײד ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ יבא ,קעטייוו א ןוא סָארדראפ א --
 ץראה טימ דיװָאד טָאה -- !ריד אנ ןוא ,ייזראפ-טסבראה ןגעוו ,ייליבוי
 .ןָאטעג גָאז א

 ךיז יו ערימ טָאה -- ,ןעמוק וצ ןעוו ,טינ טגערפ קילגמוא ןא ---
 ,..טרעפטנעראפ

 ךיז טכוד'ס יװ ,ךעלרעפעג יוזא טינ רָאג זיא'ס זא ,רעכיז ןיב'כ --
 -פע ,עמארגעלעט א ביג ,ךימ גלָאפ --- .טסיירטעג דיװַאד טָאה --- ,ריד
 .רעסעב ןיוש םיא זיא רעש

 ,םעלָאשעב ץלא ןַײז טעוו'ס זא .ץערעט םוש ןָא רָאפ'כ ,ןיינ ,ןיינ ---
 טנגעזעג ךיז ןוא ערימ טגָאזעג טָאה -- ,ןעמוקירוצ ףעקייט ךיא לעװ
 .ןדיװָאד טימ

 ,ןישאמטסאל א ףא ןוא ןכאז יד טעוועקאּפעגפיונוצ ךיגפא טָאה ערימ
 געוו ןיא טזָאלעג ךיז ,קָאנאטסולָאּפ םוצ ןעגנאגעג טקנוּפ זיא עכלעוו
 -טינש ןיא געט עסייה יד ןופ .טסבראה בייהנא ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןַיײרא
 יד ךָאנ ךַײלג ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סנגער עטּפָא יד ןופ ןוא טַײצ
 .ןיורב-לקנוט ןרָאװעג עינרעטס יד זיא ,ןציה
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 טלייטעגסיוא ןיוש ךיז טרָאד ןוא ָאד ןבָאה ּפעטס ןקיגערבנָא ןרעביא
 טָאה דנאנאכָאנ רָאי קיסַיירד .דרעצראווש ןסאּפ עטרעקאעגפוא-שירפ יד
 עיצנאטס רעשירָאטקארט-ןישאמ רעד ןיא .דרע יד טָא טרעקאעג ערימ
 טָאה רעבירעד ןוא ,קריצאב ריא זיא סָאד זא ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה
 ,עלעקלאב סעדעי .ןבעגעג טינ ןדאיראנ ןייק רעהא .ריא ץוכ ,םענייק ןעמ
 ןעוועג זיא ּפעטס רעד .טנעַאנ-ןגייא ןעוועג ָאד ריא זיא עלעגרעב סעדעי
 ,םיוז רעַײנ א ןופ יוװ ,יז זיא ,ןטנורג עקידרעצראווש יד ןיא ,ָאד .םייה ריא
 ,סעכיוק עשירפ טימ ךיז ןסָאגעגנָא ,ןסקאוועגסיוא ינסנופ

 -שירק-לעה יד ןסיגעצ ךיז ןגעלפ סעקלאב יד ןיא ןעוו ,טַײצ-גנילירפ
 -לגיױפ ןייא ןייק ןעוו ןוא יינש םענעגנאגעצ םענופ סעקשטיר ענעלַאט
 -לגרעב יד ףא ןיוש טגעלפ ,רעהא ןגָארטרעד טינ ךָאנ ךיז טָאה שטשיווס
 סערימ ןשיורעצ ךיז ,טנקירטעגוצ םיוק-םיוק טָאה סע ּוװ ,רעטרע עקיד
 -דָאּפ ,עּווט סעילאווכ ,ןצָארּפש עקיטפאז עשירפ קידנגָאזנָא ,רָאטקארט
 ָאד ץלא טימ טפראדעג ךיז יז טָאה טציא ןוא .עזורוקוק ןוא ךונלָאס
 ןענאטשעגרָאפ זיא ריא .קידנעטש ףא זא ,עליפא ךעלגעמ ןוא ,ןדיישעצ
 טעװ יז ּוװ ,עלעגעטש לָאמש א ףא ּפעטס ןקידסעווכאר םעד ןטַײבראפ
 ,לקינייא ריא טימ ןריצאּפש

 יד ,דרע יד טָא ךיז טימ ןעמונעגטימ יז טלָאװ ,ערימ ,ןָאק יז ןעוו
 ןוא ןעייואז יד ,ךעלעטניוו ןוא ןטניו יד עליפא ,ןוז עקידנעילאמס
 וצ ,טנאק ןדמערפ םעניא ,ןיהא ייז ןעמונעגטימ טלָאװ יז --- סנגערסקאלש
 .טציא טרָאפ יז ןיהּוװ ,רעטכַאט ריא

 רעד ריא ףא טקוקעג טָאה ,גנודיישעצ ןופ טעמוא טימ ,רעבירט א
 -גנעטש ענעבילבעגרעביא יד טלקָאשעג טָאה לטניוו קיטסבראה א .ּפעטס
 יד .ןגעו יד אב ַײרוק סעטסוק יד ,ךונלָאסדָאּפ ןוא עזורוקוק ןופ ךעל
 ,ןקָאװאטס ,ןוויר ייבראפ ,ךעלגרעב ,ךעלעקלאב ךרוד טגָאיעג טָאה ןישאמ
 .ןעגנונָאמרעד ריש א ןָא ןרָאקיז סערימ ןיא טקעוװעגפוא ןבָאה עכלעוו

 דרע רעד ףא ןרָאפעגפורא ןישאמ יד זיא ,ןלייהדמאז יד ןטימעגסיוא
 רעבלעז רעד ןגעלעג זיא ןגיוא סערימ ראפ .טריוװלַאק ןשינייכש םענופ
 -פוא שירפ ןסאּפ עבלעז יד ,עינרעטס עניורב-לקנוט עבלעז יד ,ּפעטס
 טדימשעגוצ ןעוועג ץלא ךָאנ ןענַײז עריא ןגיוא יד רָאנ ,דרע עטרעקאעג
 עגער רעדעי טימ טרעװ עכלעוו ,םייה רעד ןופ םינָאמיס עטצעל יד וצ
 .לּפענ ןעיורג-ענטומ א רעטניה ןדנווושראפ רעמ ץלא

 ץלא ,רעדלעפ ענעגייא יד ןופ טרעטַײוװרעד ךיז טָאה ערימ רעמ סָאװ
 רעד ןגעוו רָאנ טכארטעג ןיוש יז טָאה טציא .ןרָאװעג יז זיא רעקיורמוא
 :גנאלראפ ןייא זיולב טשרעהאב יז טָאה'ס .לקינייא ןגעוו ןוא רעטכָאט
 ןגעוו .טרָאפ יז ןיהּוװ ,ןיהא ךיז ןבַײלקרעד ןוא ךיז ןצעזנַיײרא רעכיג סָאװ
 ,םעד ןגעוו ,ןכאמוצכרוד ןענאטשעגרָאפ ריא זיא'ס סָאװ ,געוו ןגנאל םעד
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 .ןטכארט טלָאװעג טינ רעמ יז טָאה ,רָאפ ריא טייטש טרָא ןפא טרָאד סָאװ
 טָאה ערימ .ןבילבעג ןייטש לָאמאטימ זיא ןישאמ יד ...רעכיג ,רעכיג יבא
 ןטימ ךיז טנגעזעג ,ןגיטשעגּפָארא עילָאװאּפ ךָאנרעד ןוא טרעטיצעגפוא
 -עג ךיז ןוא ,ווָאזוק ןיא ןסעזעג ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ יד טימ ,רעפָאש
 .קָאנאטסולָאּפ ןופ רעיומ ןקניניילק םוצ ןייג טזָאל

 א ,רעטעַײמשראפ א יװ ,טעליב א ןפיוק וצ ןזיוואב ערימ טָאה םיוק
 ןעמונראפ טָאה ערימ .גוצ רעד ןפיול וצ ןעמוקעג זיא רעטעּפָאסראפ
 ,יטָאמָאקָאל רעד טָאה םורא טונימ רָאּפ א ןיא .ןָאגאוו ןיא טרָא ריא
 רעד ןוא ןָאטעג ּפעלש א ,ןָאטעג ףַײּפ א ,ךיור ןליונק קידנזָאלסיױרא
 ,טרָא ןופ טרירעג רעדיוו ךיז טָאה גוצ

 ןיא טקוקעג ץלא טָאה ערימ רָאנ ,טלקנוטעג ןיוש טָאה ןסיורד ןיא
 ןרָאטקארט ןבָאה סעקערטש עכעלדנעמוא יד ףא .,ןָאגאוו ןופ רעטצנעפ
 .ּפעטס םעד טרעקאעג

 סע ןעמ ףראד דרע לפיוו ןוא ..ּפעטס רעד ,זיא רע סיורג יו ---
 ןעמ ףראד ןרָאטקארט לפיוו .טכארטעג ערימ טָאה -- ?ןרעקארעביא
 ,ףָאס א ןָא ןוא בייהנָא ןא ןָא ,ּפעטס ןימ אזא ןרעקאוצרעביא ףא ןבָאה
 וצ ייג ,גוצ ןופ סיורא גנירּפש ,םענ שטָאכ ,טַײװ יוזא ןוא טנעָאנ יוזא
 :ייז ןופ ןרעדעי אב גערפ ןוא ,ןרעקא סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ

 טרעקא ףיט א ראפ סָאװ ףא ?רעדירב ,טעברא יד ךַײא אב טייג יו ---
 -ייט ריא טעװענָארָאבראפ יצ ,.?סעכערגָא ןייק טינ ריא טכאמ יצ ..?ריא
 ?טַייקטכַײפ יד ןטיהראפ יידעק ,עטרעקאעגפוא סָאד ףעק

 לָאז יז ,דרע יד ןטיירג ,ןרעקא וצ ןיילא טניווװעג ןעוועג זיא ערימ
 יידעק ,יינש ןרעטנוא ךיז ןעמעראווסיוא .טַײקטכַײפ טימ ןעמענָא ךיז
 ןשטנעמ ערעדנא יו ,ערימ טקוק טציא ןוא .עפעש ןעגנערב םעדכַאנ
 ..ןרעקא

 -ןלָאּפ ןקניניילק םוצ ןעגנאגעגוצ גוצ רעד זיא סעלסעמ ןטפניפ ןפא
 -םיוק טָאה ןסיורד ןיא ,ןגַײטשּפָארא טפראדעג טָאה ערימ ּוװ ,קָאנאטס
 -אסאּפ עכעלטע יד .טסוּפ ןעוועג זיא םורא .גָאט ףא טעיראשעג םיוק
 -בלאה ןרעביא ןעגנאגעצ ךיז ןענַײז ,גוצ םענופ סיורא ןענַײז סָאװ ,ןרישז
 ,לקנעב א ףא טצעזעגקעווא ךיז טָאה ערימ .קָאנאטסולָאּפ ןקידנעלמירד
 -סיורא יז זיא םעדכָאנ .ןרעוו גָאט טכער ןביוהעגנָא טָאה'ס זיב ןסעזעגּפָא
 ןעניפעג טרָאד יז טעװ רעשפע ,רָאטאוועלע םוצ ,ןסיורד ןיא ןעגנאגעג
 ,רעטכָאט ריא טניווו'ס ּוװ ,וועשִיי ןיא טרָאפ סָאװ ,ןישאמ א

 -טסאל א ןעגנורּפשעגנָא ץעגרע ןופ עקאט זיא םורא ןעצ טונימ א ןיא

 .ָאטווא
 .ןָאטעג גערפ א ערימ טָאה -- ?"קאיאמ , טריװלָאק ןופ טַײז ריא --
 -ראד קניצרוק א ,רעפָאש רעד טָאה -- ?ןיהא טפראד ריא ,סָאװ ---
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 ריא טַײז ןעמעוו וצ -- .עגארפ א טימ טרעפטנעענּפָא לרעכָאב קיפוג
 ןיהא ריא טרָאפ רעשפע יצ ...ןעמעלא טאמיק טרָאד ןעק ךיא ..?ןעמוקעג
 ?ךיז ןצעזאב וצ ףא

 ?ריא טנעק רענזוװעּפ עמיס סָאנָארגא םעד --
 ךיא ןעק טוג רעייז ...טוג יז ןעק'כ ...טינ יז ןעק רע ..?עשז יו --

 ?רעטומ ריא רעשפע טַײז ריא ...ןערב א ,עווָאדעב א ...יז
 .ןפורעגּפָא ךיז ערימ טָאה --- ,ןפָארטעג טָאה ריא --
 טנגעגאב יז סָאװ ,טרָאפ ריא זא ,ןבעגעג ןסיוו וצ טינ טָאה ריא --

 -כירעגמוא ןא --- .טריסערעטניראפ ךיז רעפָאש רעד טָאה -- ?טינ ךַײא
 ...סע טסייה ,טסאג רעט

 -- ,ןפורעגּפָא ךיז ערימ טָאה -- ,רעטכירעגמוא ןייק ןצנאגניא טינ --
 -סיורא ךיז טנָאקעג טינ ץלא בָאה'כ רָאנ ,ריא וצ גנאל ןיוש ךיז בַײלק'כ
 ,.?ןטלאהראפ ךָאנ ָאד ךיז טעוו ריא יצ ,םייהא דלאב טרָאפ ריא ..,ןסַײר

 ,ךיז טצעז ,ןעמענטימ ךַײא ןָאק ךיא ,ןיוש עקאט ..,דלאב רָאפ'כ --
 .בוטש סרעטכָאט רעיא זיב ןריפוצ ךַײא לעוו'כ

 לטפָאק םענעלָאװ ןטיור א ןיא יורפ עקידווענייכצראווש עקנאלש א
 .ךיז וצ ןערימ טקירדעגוצ ןוא בוטש ןופ ןפָאלעגסיורא זיא

 ןסיווּוצ טינ וטסָאה סָאװראפ --- .ןעירשעגסיוא יז טָאה -- !עמאמ ---
 .ןענעגעגאב ךיד ןרָאפעגסיורא טלָאװ'כ ..?טסרָאפ וד זא ,ןבעגעג

 בָאה'כ -- ,ןשוק ןעמונעג יז ערימ טָאה --- ,עקרעטכַאט ,עלעמיס --
 טכאמ סָאװ ,רעסעב רימ גָאז .ןפָארטעג געוו םעד ןיילא זיא-טינ-יוו
 ?דניק סָאד

 .רעסעב ךאס א םיא זיא'ס ,עשָאקשינ ,עמאמ ,עשָאקשינ --
 -ניירא םיא ןוא ןאדָאמעשט סרעטומ רעד ןָאטעג ּפאכ א טָאה עמיס

 יז ןענַײז ,זיוהרעדָאפ ןיא ךיז קידנטלאהראפ טינ .בוטש ןיא ןגָארטעג
 עלעטעב ןַײז ןיא ןגעלעג זיא'ס ּוװ ,רעמיצ ןיא ךַײלג ןעגנאגעגניירא
 סָאד .ןָאטעג שוק א ןקידנפָאלש א םיא ןוא ןעגנאגעגוצ זיא ערימ .עקווָאװ
 טלָאװעג טָאה ערימ .טַײז רעטייווצ רעד ףא טרעקעגרעביא ךיז טָאה דניק
 .ןגיוא יד טנפעעגפוא טָאה עקווָאװ רָאנ ,רעטכָאט רעד ןגָאז סעּפע

 ךיז ערימ טָאה -- ,סנַיײמ עלעגייפ ,ןרָאװעג לעט א ,ךעבענ ,טסיב --
 ,לטעב ןרעביא ןגיובעגנַייא לָאמאכָאנ

 .ןערימ ףא ןגיוא עקירעגַײנ טימ טקוקעג טָאה דניק סָאד
 עמיס טָאה -- .עבָאב ןַײד ךָאד זיא'ס ?עלענוז ,יוזא וטסקוק סָאװ --

 ךיז טמיראב רע .עקטסירָאטקארט יד עבָאב ןַײד --- .ןָאטעג לכיימש א
 רע זא ,רע ןוא .עקטסירָאטקארט א זיא ענַייז עבָאב יד זא ,ןעמעלא ראפ
 ,טסירָאטקארט א ןַײז ךיוא טעוװ ,ןסקאווסיוא טעוו
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 טָאה --- ,טסירָאטקארט א ןַײז ןענרעלסיוא ךיד לעוו'כ .טוג ,טוג --
 סיוא רָאנ סקאוו -- .ןַאטעג גָאז א ,לטעב ןבעל ךיז קידנצעזוצ ,ערימ
 ,טסירָאטקארט א ןרעוו וטסעװ ,טייהרעטנוזעג

 וצ ןדנובעגוצ קראטש ךיז געט עטשרע יד ןופ דלאב טָאה עקווָאװ
 טכארבראפ ,לטעב ןַײז אב ןסעזעגּפָא זַײװנעָאש זיא עכלעוו ,ןעבָאב רעד
 זיא גָאט וצ גָאט ןופ .סעסַײמ טלייצרעד .ךעלכיב טנעיילעג ,םיא טימ
 ןוא ,רעמיצ ןרעביא ןייגמורא ןבױהעגנָא טָאה רע .רעסעב ןרָאװעג םיא
 ןסיורד ןיא םיא ןריפסיורא טביולרעד רעטקָאד רעד טָאה ןכיגניא רָאג
 .ןעבָאב רעד ןעגנאגעגכָאנ טירטסופ זיא עקווָאװ .ןריצאּפש

 יד רָאנ ,רעמוז ןטימניא יו ,טנַיײשעג טָאה ןוז עקיטסבראהטעּפש יד
 טָאה ּפעטס ןופ .עטעטיובעצ א יװ ,ענטומ א ,עליק א ןעוועג זיא טפול
 עטלעגראפ עטקיטַײצעגרעביא יד טלקַאשעג טָאה סָאװ ,לטניוו א ןגיוצעג
 ןופ טַײקלעג יד ןוא לטניוו עקיסַײב סָאד טָא .יײרוק סעטסוק יד ,ןזָארג
 ףראד'מ ןוא טסבראה טכער ןיוש זיא'ס זא ,טנָאמרעד ןבָאה ןזָארג יד
 .ןרעקא ןטימ ךיז ןלַיײרעטנוא

 א שטָאכ םייה רעד ןיא ןּפאכראפ טלָאװעג קראטש ךיז טָאה ןערימ
 ךיז יז רָאט ,ןרָאװעג טנוזעג זיא עקווָאװ דלאביוו .טַײצ-רעקא לקיטש
 ,ןָאט טכארט א ףראד עמיס .ןטלאהראפ טינ ָאד גָאט ןקירעביא ןייא ןייק
 .ןרָאפקעװא ןענָאק לָאז ערימ ,דניק סָאד ןענעדרַאוצנַײא יו

 ןופ ןעמוקאב טָאה יז סָאװ ,ווירב א רעטכָאט רעד ןזיוועג טָאה יז
 .ןיקסוועשאד דיװָאד

 .ןַײרא געוו ןיא ןטיירג ךיז ףראד עמ ,עלעמיס ,טסעז --
 "עג טסיירד טינ טָאה --- ?ָאד ןבַײלב טרָאפ וטסעװ רעשפע ןוא --

 ,טעוו'ס ,ריד וצ ןדנובעגוצ יוזא ךיז טָאה דניק סָאד --- .עמיס טגערפ

 .ןעקנעב ,ךעבענ

 טָאה -- ?ןעקווָאװ ךָאנ סעיכ סָאד סיוא טינ טייג ,וטסניימ ,רימ ןוא ---
 ,סנַיײמ דניק ,ריד טימ ןוא -- .רעטכָאט רעד טימ טענַײטעגנַײא ערימ
 ,ןרָאפ זומ'כ ...?ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ ?ךיז ןדיייש וצ גנירג רימ זיא
 .ןבַײלב טינ ָאד ןָאק'כ זא ,ןיילא טסייטשראפ

 טרעדיװרעד טינ רעמ ןוא ןענאטשראפ טוג רעיײז סע טָאה עמיס
 ,םייהא ןרָאּפּפָא סרעטומ רעד ןגעק

 םענייא ןיא טָאה ןוא ןַײרא געוו ןיא טיירג ןעוועג ןיוש זיא ערימ ןעוו
 ןעמונעג םעצולּפ דניק סָאד טָאה ,ןעקווָאװ טימ טליּפשעג ךיז טכאנראפ א
 ,ענרומכ ןרָאװעג זיא למענעּפ ןַײז .ןפָאלש ןגיילקעווא םיא לָאז'מ ,ןטעב
 ,ןסָאגעגנָא ךעלגייא יד
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 .ערימ טָאה -- ,ןעמעלא טימ טינ רעדיו סעּפע זיא דניק סָאד --
 ,רעטכָאט רעד וצ ןפורעגנָא ךיז ,לּפעק סעקווָאװ וצ ןּפיל יד קידנגיילוצ
 יו ,טנערב רע ,קוק א רָאנ ביג --- ,דלעפ ןופ ןעמוקעג טשרע זיא סָאװ
 ,רעַײפ א

 -עג ןוא טנעה יד ףא דניק סָאד ןעמונעג עמיס טָאה ,ענעגָארטעצ א
 ;ןצראה םוצ סע טקירד

 ?ייו ריד טוט סָאװ ?רעקניניײלק ןַײמ ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ךעלגייא יד טנפעעגפוא עגער א ףא .טמעטָאעג רעווש טָאה דניק סָאד

 ,טיור-רעטנוצ ןעוועג זיא םענָאּפ ןייז .טכאמראפ ייז קירוצ ףעקייט ןוא
 רעזדנוא ףא שינעקישנַא ןא ראפ סָאד זיא סָאװ ..?ןעמ טוט סָאװ --

 ענעכָארבראפ טימ רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמורא ערימ זיא --- ?ּפָאק
 ,רעטקָאד א ךָאנ ןרָאפ ןוא ןפראוו ץלא ףראד עמ -- .טנעה

 ןישאמ א ךָאנ ףיוה ןשיטריװלָאק ןפא ןפָאלעגקעװא זיא עמיס

 יוזא זיא דניק סָאד זא ,טרָא ןופ ךיז ןעמ טריר יוװ ,קילגמוא ןא טָא;
 .עטרעטיבראפ א טכארטעג ערימ טָאה ,"?קנארק

 גָאט ןטרעפ ןפא .טרעביפעג עקװָאװ טָאה דנאנאכָאנ סעלסעמ ַײרד
 ,ךיז-וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה דניק סָאד ןוא ,ןלאפעג ץיה יד זיא

 סעקווָאװ אב טכענ עזָאלּפָאלש יד ןופ דימ ןעוועג טינ זיא ערימ יו
 עריא ראפ .םייה רעד ןופ ןטכארט וצ טרעהעגפוא טינ ךָאד יז טָאה ,לטעב
 ,ןבראפ ענַײז עלא טימ ןבעל עטכאמעגכרוד סָאד ןענאטשעגפוא זיא ןגיוא
 .ןדיירפ ןוא ןדייל עלא טימ ,ןשינעמוקסיוא ,ןעגנוריסאּפ

 יד ןעדוה םורא .ּפעטס רעבלעז רעד ,ךיז טכוד ,ריא ראפ טגיל טָא
 ןיא טרָאד ריא אב יװ ,ךיז טכוד ,ןשטנעמ עבלעז יד .ןרָאטקארט עבלעז
 ןעגנאגעגכרוד טרָאפ זיא ,ץראה ריא טיצ סע ןיהּוװ ,טרָאד רָאנ .םייה רעד
 ענעי ףא טעבראעגּפָא יז טָאה רָאי קיסַײרד .ןבעל ץנאג ריא טאמיק
 עלא ריא ןבעגעגּפָא ,סייווש םענעגייא ןטימ דרע יד ןסָאגאב ,סעּפעטס
 סָאד ּפָא טיג עמאמ א יװ ,עביל עצנאג ריא ,ץראה ץנאג ריא ,סעכיוק
 אב טציא ןציז טינ יז לָאז עשז יװ .דניק ריא ,טגָאמראפ יז סָאװ ,עטסעב
 םעד טקעװעגפוא ריא טימ ןעמאזוצ ןבָאה עכלעוו ,יד טימ שיט ןייא
 לָאז יו ?עפעש וצ ,גנוילב וצ ,ןבעל םוצ ּפעטס ןקידנעלמירד קידסעריוד
 טינ יז לָאז יו ,ןרָאי ענעגנאגראפ יד ןענָאמרעד טינ ייז טימ ןעמאזוצ יז
 טָאה יז סָאװ ,ןטרָאגנַײװ םענופ ןַײװ רעכעב ןייק ייז טימ ןעקנירטסיוא
 ?טצנאלפעג ייז טימ ןעמאזוצ

 ,ןשטנעמ יד ָאד ןבעל יװ ,ןגערפ סיוועג יז ןעמ טעװ םייח רעד ןיא
 -סיורא טינ ךיז ָאש רעבלאה ןייק ףא עליפא ןָאק יז ןוא ,ייז ןטעברא יו
 ,דרעַײנ יד ףוא טבייה'מ יו ,טרעקא'מ יוװ ןָאט קוק א ,דלעפ ןיא ןסַײר
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 ןרָאפ ןוא ןעייג בוטש סרעטכָאט רעד ןבעל קינדאסילאּפ םעד ייבראפ
 .ןשטנעמ ענעדיישראפ רעדייסעק ךרוד

 ?ןשטנעמ עקיזָאד יד ,ייז ןענַײז ןטנאק עכלעוו ןופ

 ,עטנאקאב עקירָאיגנאל עריא ןענַײז ייז זא ,סיוא ךיז טכוד ןערימ
 -ָאשכאמ עריא ףא ךעלנע סיוועג ןענַײז סעגַײד ןוא סעווָאשכאמ ערעייז
 םעניא טרעדגאוועגרעביא טָאה יז ןעוו ,טַײצ רענעי ןופ סעגַײד ןוא סעוו
 גנאל ךָאנ זיא וװעשַיי ריא ןופ טַײלסדנאל יד ףא רָאנ .וועשִיי-ּפעטס ןטַײװ
 יז ןבָאה טפָא ,םייה רעטלא רעייז ןופ םינָאמיס יד ןקרעמ וצ ןעוועג
 עכלעוו ןופ ,רעטרע יד ןופ ןעמענ יד טיול ןפורעג ןרעדנא םעד רענייא
 ןוא .רעניהול ,רעניסַײה ,רעטאוועשטשאכ -- ,טרעדנאוועגסיוא טָאה עמ
 .עקיטריבעגטרָא יו ,ןשטנעמ יד ןענַײז ָאד

 טָאה עמיס רָאנ ,טנוזעג ןצנאגניא טאמיק ןעוועג ןיוש זיא עקווָאװ
 םענייא ןיא ערימ טָאה .ןסיורד ןיא ןזָאלוצסיױרא םיא טאהעג עריומ ךָאנ
 ָאש רָאּפ א ןבעג גנוטכא ,יורפ ערעטלע ןא ,ענייכש א ןטעבעג גָאט א
 סע יװ ,ןָאט קוק א דלעפ ןיא טזָאלעג ךיז יז טָאה ןיילא ןוא ,דניק ןפא
 .ןוויסאמ עשיּפעטס עַײנ יד ףא ןרעקא סָאד טייג

 גנאל טינ טשרע םעד רעטניה ךַײלג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעדלעפ יד
 .וועשִיי ןטיובעגסיוא

 ןביוהעגנָא רעדיו ןבָאה דרע רעטרעדורעגפוא רעלעקנוט רעד ףא
 ןקּפרעט-יורג טימ טשימעגסיוא ,ןענוקרוב ,ןעיײריּפ ענירג ןגָאלשכרוד ךיז
 ןגָארטעג ךיז ,יירשעג טימ ,זַײװסעַײײטס ןבָאה לגייפ ענעקָארשעצ .ןילָאּפ
 -רעקאעגפוא-שירפ ןסאּפ עצראווש יד ףא ךיז טזָאלעגּפָארא ,ןטפולרעדניא
 ןדָאב םעניא ןעלבָאנש יד טימ עלַײװ א ךיז קידנעלבירג ,ןוא דרע רעט
 .ךייה רעד ןיא ןביוהעגפוא ךיז רעדיוו

 שיורעג טביוטראפ א רעהא ןגָארטרעד ךיז טָאה טַײװ רעד ןופ ץעגרע
 וצ ךיז קידנרעהוצ ,ןרעיוא יד טציּפשעגנָא טָאה ערימ .ןרָאטקארט ןופ
 -עגנָא טָאה ץראה ריא .ןרָאטָאמ ערעייז ןופ יירעקכארט רעשימטיר רעד
 זיא ןרָאטקארט יד ןופ שיורעג םענופ .טקאט ןיא ייז טימ ןּפאלק ןביוה
 ןפור ייז זא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ריא .ןרָאװעג רעכעליירפ סעּפע ריא
 .ךיז וצ יז

 א ,עטנאקאב א ,דיל א ןגיוצראפ רעצעמע טָאה ץעגרע טַײװ ,טַײװ
 ,םייה רעביל טימ ןָאטעג עייו א טָאה ןערימ ףא ןוא ,עטנעָאנ-קיצראה
 ,ּפעטס ןדליוװ-קידסעריוד םעניא ,רעהא ןגָארטראפ טָאה טניוו רעכלעווא
 ?טנגוי ריא ןופ דיל יד

 "יילק םענעי וצ ןערימ ןגָארטעגקעװא ,ןעלגילפ ףא יװ ,טָאה דיל יד
 טצעזעג לָאמ עטשרע סָאד ךיז טָאה יז ןכלעוו ףא ,"ןָאזדרָאפ; ןקנינ
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 רעד יװ ,טרעטסַײגאב יוזא טקנוּפ ןעגנוזעג ןאד ךיוא טָאה יז .ןרעקא
 .טציא טגניז טסירָאטקארט רעדמערפ

 רענייא טינ סָאד זיא יצ .טגניז סָאװ ,לָאק סָאד ריא זיא ךעלטנעק יו
 "שקווָאיטוּפ, עשיגוימָאק א סָאװ ,ןטסירָאטקארט -- ךעלקינייא עריא ןופ
 ?סעּפעטס ענעפרָאװראפ ענעזעוועג יד ףא ,רעהא טכארבעג םיא טָאה

 -גוא ןופ ןוא רעדור םאב ָאד טציא טציז יז ןעוו ,ןעוועג טלָאװ טוג יו
 טעילאווכעגרעדנאנאפ ךיז ןטלָאװ רָאטקארט ריא ןופ ןכעמעל יד רעט
 ,סעבילה עקידרעצראווש ערעווש יד

 ןרָאפרעבירא לָאז יז ,ךאז עכַײלג א ןעוועג רעשפע עקאט טלָאװ'ס
 -כרוד ןערימ אב זיא -- ?ָאד ןטעברא ,רעטכָאט רעד טימ ןעניוװ ,רעהא
 ,קנאדעג א ןפָאלעג

 "רעד ךעמעל רעד ףיט יװ ,ןבעגעג קוק א ,ןגיובעגנַײא ךיז טָאה יז
 םיא ןבירעצ ,דרע ןפיוה א ןעמונעגנָא יז טָאה םעדכָאנ .טנורג ןיא טכיירג
 ןופ לעמ ןלָאמעצ שירפ טווורּפ עמ יװ ,עינָאלד רעד ףא רעגניפ יד טימ
 ,ןייטשלימ ןרעטנוא

 קידנטישּפָארא ,ןָאטעג גָאז א ןיילא ךיז וצ ערימ טָאה -- ,אמירּפ --
 רעטַײװ ןייג ןזָאל טלָאװעג ךיז טָאה יז .עינָאלד רעד ןופ דרע לסיב סָאד
 -ָאב קירָאהדנַאלב א ןפיול ןעזרעד יז טָאה םעצולּפ רָאנ ,וויסאמ ןרעביא
 -עניבמָאק ןטיול ,םענָאּפ קידנעַײלק טרימשעגסיוא קראטש א טימ לרעכ
 ,טסירָאטקארט א םיא ןיא טנעקרעד יז טָאה ןָאז

 סָאד טָאה -- ?"עקשטוטעל, יד ץעגרע טנגעגאב טינ טָאה ריא --
 -טנעק א ןַײז םיא טלָאװ יז יוװ ,םענָאּפ ןיא ןערימ קידנקוקנַײרא ,לרעכַאב
 .ןבעגעג גערפ א ,עכעל

 ?"ףקשטוטעל; עכלעוו ---
 ,ףליה עשינכעט עכיג יד ,ונ --
 -עגַיינ רעבלעז רעד טימ ערימ טָאה -- ?ןעשעג ךַײא אב זיא סָאװ --

 .םענָאּפ ןיא םיא ךיוא טקוקעגנַיירא ,לרעכָאב סָאד יו ,טַײקיר
 ןופ ךיז ליוו ןוא ָאש עטוג א ןיוש רימ אב טייטש רָאטקארט רעד --

 ןוא עקלאב רעד וצ ןָאטעג זַײװ א לרעכָאב סָאד טָאה -- ,ןריר טינ טרָא
 .רעטַײװ ןפיול טזָאלעג קיטסאה ךיז ןיילא

 זיא רָאטקארט רעד ּוװ ,עקלאב רעד ןיא ןזָאלעגּפָארא ךיז טָאה ערימ
 ןסָאלשעגנַײא טָאה יז ,ןטַײז עלא ןופ םיא טכארטאב קילַײא ,ןענאטשעג
 יד רעדָא זא ,ןענאטשראפ יז טָאה יירעקסארט רעד טיול .רָאטָאמ םעד
 ,םזינאכעמ ןיא גנורענרעד יד קיסעמלגער טינ ןעגנאלרעד סעקנוסרָאפ
 .טמעראוועגרעביא זיא רָאטָאמ רעד רעדָא

 רָאטקארט רעד .ןָאטעג לכיימש א ערימ טָאה ,קיטנעק ,גנוי רעסייה א
 םעד טנערבעג רעסאוו ןסיגרעד טָאטשנָא רע טָאה ,טּפעלשעג טינ טָאה
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 טרָאד טָאה רעסאוו סָאד :רָאטאידאר םעניא טקוקעגנַײרא טָאה יז .רָאטָאמ
 ךָאנ זיא וצרעד טכיל עטרעפ יד ןוא טכָאקעגסיוא ןצנאגניא ךעלקריוו
 -אב ,רָאטאידאר ןיא רעסאוו ןסָאגעגנָא טָאה ערימ .ןרָאװעג עילאק ךיוא
 עלא טימ טָאה רָאטקארט רעד ןוא ,םזינאכעמ ןיא ןטקעפעד יד טקיטַײז
 טימ רע טָאה ,טנורג ןיא ןכעמעל יד קידנדַײנשנַײא .ןבעגעג יצ א סעכיוק
 .ּפעטס ןרעביא ןָאטעג זָאל א ךיז טעּפמיא

 ןופ ךעייר ןקפרעט סָאװטע םעד ךיז ןיא טמעטָאעגנַײא טָאה ערימ
 יז זא ,טרעקישראפ יוזא יז טָאה ךעייר רעקיזָאד רעד .דרע רעשירפ
 ,סעגַײד עריא עלא ןיא ןסעגראפ טָאה

 רעדור םוצ ענעסקאוועגוצ א יוװ ,יז טָאה ,טעברא רעד טימ טּפאכראפ
 טרעהרעד טָאה יז זיב ,וויסאמ ןרעביא טזַײרקעגמורא ,רָאטקארט םענופ
 :ףורסיוא ןטרעדנוווראפ א

 ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ?רָאטקארט רעד קעווא ךַײא אב זיא יוזאיוו ---

 ...טעוונאגעגוצ ןיוש םיא טָאה רעצעמע זא

 ןקשטיגני םעד ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג רעק א טָאה ערימ

 יד .רענעדירפוצ א ,רעקידנעלכיימש א ןענאטשעג זיא רע .טסירָאטקארט

 זיא ,ןרָאפעגוצ זיא רע רעכלעוו ףא ,ףליה רעשינכעט רעכיג ןופ ןישאמ

 .עקירעביא ןא ןעוועג ָאד ןיוש

 ןיא קירוצ טירט עכיג טימ ןעגנאגעג ערימ זיא עטרעדורעגפוא ןא

 טנאה א טגיילעגוצ טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ טוג ןעוועג ריא זיא'ס .וועשִיי

 יז ןעו ,ןצראה םוצ ןעוועג ריא טלָאװ טציא .ּפעטס ןקיטסבראה םוצ

 ,ןןעמאזוצ טכארבראפ לסיב א ןטלָאװ ייז .םייה רעד ןיא ןעמיס טפערט

 יז טָאה ,טנַײה .ןשטנעמ עגיה יד ןופ ןצעמע ןטעבראפ דעשפע סנייראפ

 ריא בילוצ טכאמעג ,םייה רעד ןיא ,טרָאד ךָאד ןעמ טלָאװ ,טנָאמרעד ךיז

 "אמ םעד םורא גָאט ןטירד םעד ןיוש ךיז טקעסייא עמיס רָאנ .וועטמָאי א

 -פוא רעטניוו זיב ןענאטשעגרָאפ זיא טריוולַאק םעד ןכלעוו ,דרעַײנ וויס

 ?ןעמוק טעוו יז ןעוו ,טסייוו רעוו .ןבייה

 טלָאװעג ןוא וועטמָאי סעמאמ רעד ןגעוו טקנעדעג עקפאד טָאה עמיס

 -גיירא עלַײװ א ףא יז זיא דלעפ ןופ רָאנ .םייהא ךיז ןרעקמוא רעִירפ סָאװ

 רעד ןטלאהראפ ,סעכָאלוצפא יוװ ,יז טָאה ָאד ןוא גנוטלאווראפ ןיא ןפָאלעג

 -יבָאמעד קירוצ גנאל טינ א -- ןיקוידעפ שטיװָארטעּפ ןאוויא רעציזרָאפ

 ,ךעלקעב עטיור טימ גנוי א ,אנישראטס *רענשטָארוכרעװס; רעטריזיל

 קידנעעזרעד .ךעלעצנָאװ עטצוּפעגוצ ,עניילק טימ ןוא ,לדיימ א אב יוװ

 :ןָאטעג רענוד א רע טָאה ,ןעמיס

 ?וויסאמ ןפא ךיז טרעה סָאװ ,ריטרָאּפאר ---

 ,טרָאּפאר א ןעמונעגּפָא ןסעמערעדניא טלָאװ רע יו ,ךיז קידנעיצסיוא
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 טנעמָאמ םעד ןיא .דייר סעמיס וצ טרעהעגוצ םאזקרעמפוא ךיז רע טָאה
 ,רעגערטנווירב רעד שאט ןטקאּפעגלופ א טימ ןעמוקעגנָא זיא

 טיג -- .טגערפעג רע טָאה -- ?רענאק זדנוא אב ָאד זיא רע --
 .ןעמָאנ ריא ףא ןעמוקעגנָא ןענַיז סעמארנעלעט לפיוו ,קוק א רָאנ

 ּפאכ א ךיז עמיס טָאה -- ,רענאק ןעוועג לָאמא זיא עילימאפ ןַײמ ---
 .ןָאטעג

 ,רענאק ערימ ראפ סעמארגעלעט ןָא טנייה ןעמוק גָאט ןצנאג א --
 -וקאב טינ לָאמניק סעמארגעלעט ליפיוזא ךָאנ טָאה טשטָאּפ רעזדנוא
 .ןרעדנּוװ וצ טרעהעגפוא טינ ךיז רעגערטנווירב רעד טָאה -- ,ןעמ

 רעד טָאה -- ,רענאק ערימ ןגעוו ָאד ךיוא גנוטַײצ ןיא ךָאד זיא טָא --
 טבַיײרש ָאד ...יז זיא טָא ,טעז ,ָאטָאפ א ןוא --- ,ןפורעגּפָא ךיז רעציזרָאפ
 ...ךיז

 זיא'ס --- .גנוטַײצ יד ןָאטעג ּפאכ א עמיס טָאה -- !ךיז טביײרש ּווװ --
 טפור םייה רעד ןיא .ָאד ןעמ טביירש ןעמאמ ןַײמ ןגעוו ...עמאמ ןַײמ ךָאד
 ןפא טעבראענּפָא רָאי קיסַײרד .?ןטסירָאטקארט יד ןופ עבָאב יד, יז ןעמ
 ָאד זיא יז ןוא ,ןגעווטריא-ןופ װעטמָאי א ןטרָאד זיא טנַײה .רָאטקארט
 .לקינייא ןרעביא ןקעטש ןבילבעג

 -סיוא טָאה -- ?וטסגַיײװש עשז סָאװ ?רָאטקארט ןפא רָאי קיסַיײרד --
 טָא .װעטמָאי ךיוא טנַײה זדנוא אב ךָאד זיא --- .רעציזרַאפ רעד ןפורעג
 גנוטַײצ יד ןענעיילרעביא ,םעליוא םעד ןפורפיונוצ ייווצ-סנייא רימ ןלעוו
 --- רימ ןענַײז סָאװ .ןבעל ריא ןופ ןלייצרעד ןיילא עבָאב יד עקאט לָאז ןוא
 -מָאי ןרעגרע ןייק טינ ןבָאה זדנוא אב ָאד טעװ יז ?ךעלקינייא עטכעלש
 ,םייה רעד ןיא ךיז אב יו ,וועט
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 ןָאדרָאג לעומש
 רערעש רערָאשטעּפ רעד

1 

 -דלאוו םענעפרָאװראפ םעד ןיא טָאה ַײמ ןטשרע ןראפ געט יו
 שטנעמ רעקיסקווולטימ רעכעלבלופ א ןזיוואב ךיז עקווָאזערעב וועשִיי
 טָאה רענערָאפעגנָא רעד .טנאה ןיא לצנער ןרעדעל טשטיינקעצ א טימ
 יד טפאשטריוו-דלאוו רעד ןופ רָאטנָאק ןיא ןקרעמּפָא ןזיוואב טינ ךָאנ
 וװערָאק ןַײז ןופ לביטש ןבעל ךַײט גערב ןכיוה ןפא יו ,גנורידנאמָאק
 רעהא טלָאװ סע ךַײלג ,ייר א ןענאטשעג ןיוש זיא רעגעז םעד לעיכעי
 -קָאד רעטמיראב א רָאנ ,רערעש ןייק טינ ערָאשטעּפ ןופ ןעמוקעגּפָארא
 ,רעט



 רעקוװָאזערעב םענופ רָאטקעריד רעד סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ קירעביא
 ףא ןענעפע וצ ּוװ ,טרָא רעדנא ןייק ןענופעג טינ טָאה "זָאכמָארּפסעל;
 ןיא ןלעיכעי אב ,םיא אב רָאנ יו ,עקסרעכאמקיראּפ א געט רָאּפ יד
 רערָאשטעּפ רעד .ןעוועג טינ ,ךיז טייטשראפ ,רעגעז רעד זיא ,בוטש
 -עגנָא ץנאג א ןוא ווערָאק א רענַײז עקאט זיא ,סוקיּפ עוולעוו ,רערעש
 ,טסאגוצ טינ ךָאד רע זיא רעהא ןעמוקעגּפָארא רעבָא ,טסאג רעטגייל
 ןטימ למוט םעד ןופ ןדַײל ,לעיכעי ,רענייא רע סעּפע ףראד סָאװראפ זיא
 -ולּפ ןַײז טימ וועשִיי םעניא ןביוהעגפוא ָאד טָאה רענעי סָאװ ,אהיוה
 רעביא ןייגנַײרא טינ בוטש ןיא דלאב ןיוש ךָאד ןָאק עמ ?ןעמוק ןקידמעצ
 .רעדימראה םעד ןוא טפאשגנע רעד

 עס .רעבאיטקָא ווערע טינ ןוא ַײמ ווערע זיא'ס סָאװ ,קילג א ךָאנ
 ,סיפ יד רעטנוא ,רעקוצדמאז יװ טָא ,יינש רעד טינ טרָאפ ןיוש טעּפירקס
 -סיוא ןפראד םיא ןופ ךיז לָאז עמ ,אזא טינ ךיוא ןיוש זיא טניוו רעד ןוא
 טעװ םעליוא רעד ביוא ,סענָאקאס ןָא זיא'ס זא יוזא ,בוטש ןיא ןטלאהאב
 טפירטיס ,גָאט רעקינוז א טנַײה זיא'ס זא טארפיב ,ןסיורד ןיא ןטראוווצ
 זייװכעלסיב ןיוש טצכערק עושזָאק רעד ףא זַײא סָאד ןוא רעכעד יד ןופ
 ,טָאג ןעקנאד ,רע זיא רעסאוו סייה טימ יײרערעש יד ןגרָאזאב ןופ .רעטנוא
 ןוא רעסאוו ךעלסעפ ןעצ ןגָארטנָא ןפראד עליפא לָאז עמ ןעוו .רעטָאּפ ךיוא
 -ָאלאב גונעג ןענופעג ךיוא ךיז ןטלָאװ ,ראווָאמאס םעד ןלעטש לָאמ ןעצ
 טקאהעגנָא ןוא רעסאוו ךַײט םענופ טכארבעג ןבָאה סָאװ ,יד לַײװ ,םינ
 .ןענאטשעג טינ ןיוש ייר רעד ןיא ןענַײז ,ראווָאמאס ןראפ ךעלדנעּפש
 זיוה ןראפ עזערעב רעד וצ טּפאלקעגוצ טָאה סָאװ ,לרעכַאב סָאד עליפא
 .ייר רעד ןיא טראוועג טינ ךיוא טָאה ,טנארוקזַײרּפ םעד

 ,קינייװסױא ףא טסּוװעג עלא טאמיק ןיוש ןבָאה טנארוקזַײרּפ םעד
 ןוא ןרוזירפ יד ןסייה סע יוזאיוו רָאנ ,ןזַײרּפ יד יוזא טינ טקנעדעגראפ
 ןוא *עקלָאּפ,; ןשיוצ קעליכ ןקראטש ןייק שטָאכ ,ןענָאלָאקעדָא יד
 -נַיײא טינ רענייק ָאד טָאה *טָאילָאּפ , ןוא *רעּפיש , ןשיווצ ,*סקָאבולָאּפ,
 ןטַײבראפ ןָאק רע זא ,רערעש רערָאשטעּפ םעד ןַײז דעשיוכ ,ןענופעג
 יוזֲא טינ ןוא ,טרעלקעג טינ עליפא רענייק ָאד ךיוא טָאה ,ןזַײרּפ יד
 ןעגנאהעג זיא לגיּפש ןטקעלפראפ שּפיה ןטימ דנאנאב סָאװ ,ראפרעד
 שטיווָאּפיסָא רימידאלוו זא ,ןסיוו וצ ןבעגעג טָאה סָאװ ,עלעדנעפ טור א
 רעד לַײװ רָאנ ,עדאגירב רעשיטסינומָאק א ןופ דילגטימ א זיא סוקיּפ
 .טלָאצעג טָאה עמ סָאװ ,טלעג םוצ טרירעגוצ טינ לאלק ךיז טָאה רערעש
 ןילא ןוא ,טמוק םיא ןופ לפיוו ,טנכעראב ןיילא טָאה רענייא רעדעי
 .ייברעד ןענאטשעג זיא סָאװ ,עקשוּפ רעד ןיא טלעג סָאד טזָאלעגּפָארא
 ,עלעדנעפ עטיור סָאד טנאוו רעד ףא ןעגנעה ןעוועג טינ לָאז סע :ָאי סָאד
 ןטלָאװ סָאװ ,עכלעזא םעליוא ןשיװצ טכוזעגּפָא עמאטסימ ךיז ןטלָאװ
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 יוזא שערייפעב עקאט זיא עקשוּפ יד יצ ,ןקידנוקרעד ךיז ןלאב א ןעוועג
 ןענָאק טינ טרָאד ןופ לָאז עמ ,טעמסאכראפ ןוא ןסָאלשראפ קיצנוק
 .עייבטאמ ןייק ןעמוקאבסיורא

 לעיכעי אב זיא ,טנַײשעג לעה טנַײה טָאה ןסיורד ןיא ןוז יד שטָאכ
 ןטשרעדָאפ םענופ רעטצנעפ יד :לקנוט ןעוועג ךָאד בוטש ןיא רעגעז םעד
 ןעוועג שעמאמ ןסיורד ןופ ןענַײז ,טעבראעג טָאה עוולעוו ּוװ ,רעמיצ
 ןָאט קוק א טּפוטשעג ךיז טָאה רערעדעי .רעמענעּפ טימ טּפעלקראפ
 סָאװ ,םענייא ןדעי ןַײז סעריוד ןעוועג טיירג זיא עמ .ןטרָאד ךיז טוט סָאװ
 סָאװ ,קידלוש ןעוועג רע טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ,לגיּפש ןראפ ןסעזעג זיא
 ,םיא טימ ליפיוזא ךיז טקעסייא רערעש רעד

 עליפא לָאמטּפָא ,ענעדירפוצמוא יד טָא וצ טניווװעג ןיוש זיא עוולעוו
 א ןכאמ ,ּפָאק םעד ןגָאװצ סָאװ ,ענעי ףא טפראוו עמ סָאװ ,ןקילב עזייב
 -ראפ ןייק טינ ךָאד זיא רע .טינ טכא ןייק םעד ףא טגייל רע .שזאסאמ
 -לודעגמוא ןא טימ ןגָאירעטנוא םיא ןָאק עמ סָאװ ,םָארק א ןיא רעפיוק
 ןעייטש סָאװ ,יד זא ,ךָאנ טארפיב .טרָאװ קיכעטש א טימ יצ קילב ןקיד
 ןוא ייז טקוקאב עמ .ּפָא טינ ךיג יוזא םעליוא רעד טזָאל ,לקנעב ןופ ףוא
 ענַײז סיורא ייברעד טגָאז רענייא רעדעי .ןטַײז עלא ןופ ייז טכארטאב עמ
 ָאד םיא לָאז עמ ,קיטיינ רעייז עקאט סָאד ףראד רע .ָאי ,ונ .סעניוועמ
 ץוכ ,ןוא םענַײז ווערָאק םעד סעניויזיב ןָאטנָא ,ןדייראב ןרָאפּפָא ןַײז ךָאנ
 ,טעברא לקיטש א טנעה יד ןופ ןזָאלסױרא טינ טעשָאּפ רע ןָאק ,םעלא
 .ןלעפעג ןַײײז טינ ןיילא םיא לָאז סָאװ

 ,ןטנעמורטסניא יד טגיילעגרעדנאנאפ טָאה רע יװ ,ןיילא םעד ןופ ןיוש
 רעד טָאה ,טאלאכ ןטעלאמכָארקעגנָא ןרעביוז םעד ךיז ףא ןגיוצעגפורא
 ןעמעוו וצ ,רערעש רעמָארעשזדאק רעד טינ זיא'ס זא ,ןעזרעד םעליוא
 רעטעמַאליק עכעלטע עשּפיה ןּפעלש ןוומ ךיז ןגעלפ רעקווָאזערעב יד
 לָאמנייק רָאג סעּפע טָאה רעמָארעשזדאק רעד .עיצנאטסיןאב רעד וצ זיב
 ןדעי ךָאנ טשאוו רערָאשטעּפ רעד ןוא ,ןטיבעג טינ עלעטשרעב סָאד
 ןוא עקנישאמ יד למעלפ יולב א ןיא טקוט ,טנעה יד ףייז טימ טנעילק
 טימ יָאלס םענרעזעלג א ןיא רעסעמלָאג סָאד ּפָארא טזָאל ,לרעש סָאד
 ,לגיּפש םוצ ךיז טצעז סָאװ ,ןכעלטיא טימ ןוא ,אמעלוס רעוועטעלָאיפ
 עדייב ךיז ןלָאז יז ,ןגעו טַײקכעלמײה ןופ ךערּפשעג א רע טריפראפ
 רעקירעד .טנעילק רעד טינ ןוא ,עוולעוו ,רע טינ ,ןקילַײװגנאל טינ
 עװלעוו יװ טקנוּפ ,ךַײט ןגעוו ןוא דלאוו ןגעװ ךערּפשעג רעד טייג
 טינ ,ךיז טייטשראפ ,ָאד טלָאװ רענייק .ןרָאפרעביא רעהא ךיז טבַײלק
 רָאנ ,עקווָאזערעב ןייק ערָאשטעּפ ןופ ןרָאפרעביא לָאז רע ,טרעדיוורעד
 םעד ףא -- רעטעברא-דלאוו א ןרעוו --- עיסעּפָארּפ יד ןטַײב לָאז רע
 יד ןעמעלא ןופ רעִירפ ןוא .ןעגנאגעגנַיא טינ רענייק רעכיז ָאד טלָאװ
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 ןטראוו טינ ןלָאז ייז ,טריפעגנַײא טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןיוש .ןעיורפ

 ןבָאה ייז זא ,ןעמונעגסיוא יוזא ןעיורפ יד אב רע טָאה ,ייר רעד ןיא

 .רענעמ יד רעטסומ א ראפ טלעטשעגסיורא םיא

 םיא זיא'ס -- ,טרעפטנעעג ףורעד ןעלבצנאמ יד ןבָאה --- ,ָאי ונ --

 .ןבשזעכ סמענעי ףא רעטוג א ןַײז וצ ננירג

 :קעלייכ א טלײטעגנַײא ייז עוולעוו טָאה ,סע טרעהרעד

 ףא שעמאמ טרעדנווו ךימ .ןגָאז וצ סניוזא טינ ךיז ריא טמעש יו ---

 -ָאבעלאב א טָאה סע טעברא לפיוו ,ןענעכערוצרעביא ןעד זיא'ס .ךַייא

 ץוכ ,ןוא ,ןבַײלקוצ ןוא ,ןשאוו ןוא ,ןכָאק ןוא ,ןקאב ;ועטמָאי ווערע עטס

 ןַײז זא ,טינ סע ליוו לבצנאמ א ראפ סָאװ .יורפ א ךָאד יז זיא ,ןעמעלא

 ןסיו ריא טלָאז ,יורפ א ?ןיַיּפ ןוא ,ןייש ןוא ,גנוי ןעזסיוא לָאז בַייוו

 .יורפ א קידנעטש יז טבַײלב ,ןַײז טלא טינ לָאז יז לפיוו ,ןַײז

 ןרימ ?ןַײּפ ןוא ,ןייש ןוא ,גנוי ןעזסיוא טינ ליו לבצנאמ א ןוא --

 .קעווא ןיוש ןגרָאמ ךָאד טרָאפ ריא ,טלעטשעגסיוא ןבַיײלב ייז רעביא

 טכאנרעדפא ןגרָאמ זיב .ןרא טינ ןיוש ךַײא לָאז ,ריא טעז ,סָאד --

 ,טַײצ גונעג ָאד ךָאנ זיא

 יד טגָאזעג סעדייא ןבָאה ,טרָאװ א ןעוולעוו אב זיא טרָאװ א זא ןוא

 יז ןבָאה רָאיאק גָאט ןטייוצ ןפא .לביטש סלעיכעי ןופ רעטצנעפ ייווצ

 רע זא .ןעולעו טימ טדערעד ךיז טָאה לעִיכעי .ןטכיולשג ןיוש ךיז

 ןזיײװאב לָאז עוולעוו ,רענעה יד ןופ יירק ןטשרע ןטימ ףוא םיא טקעוו

 לַייו ,טעברא לעיכעי ּוװ ,עדאגירב-סקעלּפמָאק רעד טימ ןקיטראפּפָא ךיז

 רעד וצ ןיוש דלאוו ןופ ןרעקמוא ךיז ןלָאז ייז ,ןכאמ ךעלַײרג ךיז ןָאק'ס

 .ָאניק רעד וצ רָאג רעדָא גנוציז רעכעלרעַײפ

 ַײרד רעבָא רע טָאה ,טרעדעפעג םינ ךיז טָאה עוולפעוו ירפ יו

 יּפָא ןוא ןרעשמורא ןזיוואב טינ עדאגירב-סקעלּפמָאק רעד ןופ ןשטנעמ

 ,טָאה רע ןעמעוו ןופ ,יד עדארג ןוא ,דלאוו ןיא ןרָאפּפָא רעייז זיב ןלָאג

 -יכעי ןוא רעפָאש םעד ,רידאגירב םעד :ןבייהנָא טפראדעג ,ךעלטנגייא

 .ייר רעד ןיא ןייטש טינ טגעמעג לאלכיב טָאה סָאװ ,ןלע

 ריא דלאביוו -- .טגָאזעג ייז עוולעוו טָאה --- ?סָאװ ריא טסייוו ---

 ןיא טייהרעטנוזעג ךיז טרָאפ זיא ,ןטלאהראפ טינ רעגנעל ףךיז טנָאק

 טעװ ריא ןעוו זא ,ךַײא ראפ ייר א ןעמענראפ ָאד לעוו ךיא ןוא ,דלאוו

 א רימ טָאה ָאט ?:טכאמעגּפָא .עטשרע יד ןַײז ריא טלָאז ,ןעמוק טינ

 .סגעווטילש ןכעלקילג

 עדאגירב יד ןריפּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןישאמטסאל יד רעדייא ךָאנ

 אב ןיוש ןיא ,װעשַיי ןופ ןרָאפעגסיורא זיא ,עקנאילעד רעטַײװ רעד ףא

 יו ,קידנקוקוצ .ןשטנעמ טימ בוטש יד ןעוועג לופ רעגעז םעד ןלעיכעי

 טעװ רע יצ ,ןקעפָאס קראטש ןביוהעגנָא עוולעוו טָאה ,ייר יד טסקאוו סע
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 רעװ ןלעװ רעדניק יד טימ בַײװ סָאד .גוצ ןקיטנװָא םעד ןּפאכראפ
 -עט א ןבעג רעשפע ?ןעמ טוט עשז סָאװ .ןטכארטרעביא סָאװ טסייוו
 ךיז ןופ ןגָאי .ןטראוו טינ טנַיײה םיא ףא ייז ןלָאז ,יוזא ןוא יוזא :םארגעל
 זיא'ס .טינ ךיוא סע רע ןָאק ןלעװ עליפא לָאז רע ןעוו ,עמָאשענ יד
 ןבָאה רע ןַאק ןעמעוװ וצ רָאנ .ןלאפעגניירא ןַײפ .רוטאנ ןַײז ןיא טינ
 ,ןַײז טעוו יוזא זא ,טנרָאװעג ןטכענ ךָאנ םיא טָאה םעליוא רעד ?סענַײט

 יא ןדעי םורא ךיוא טנַיײה ךיז טקעסייא רערעש רעד זא ,ןעזרעד
 ןופ ןבילקעגרעביא ךיז ייר עצנאג יד טָאה ,ןטכענ יװ טקנוּפ ,םענ
 -ַאשטעּפ םעד ןרעהוצנָא םעד טימ קידנבעג ,ןַײרא בוטש ןיא ןסיורד
 -עלא ייז טעו רע זיב ,ןזָאלסױרא טינ ןענאדנופ םיא ןלעוו ייז זא ,רער
 ןענַײז ךעלקנעב עקירעביא ןייק .ועטמָאי םוצ טיירג ןכאמ טינ ןעמ
 ךיז ,רעטצנעפ יד ףא טצעזעגסיוא ךיז ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ בוטש ןיא
 יד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג ןוא טנאוו רעד וצ טראּפשעגוצ
 ןעמ טעװ ,טינ זא ,רעציקעב ןכאמ סע ןלָאז ייז ,ייר רעד ןיא עטשרעדָאפ
 זא ,יוזא םעד ןגעוו ןעמ טָאה טנרָאװעג .לקנעב ןופ ןּפעלשּפָארא ייז
 ןָאטעג יווַײס טָאה עװלעוו רָאנ .ןרעה ךיוא סע לָאז רערָאשטעּפ רעד
 ,סנַייז

 רעד ןופ ַײרד יד בוטש ןיא טרעגלאוועגניירא ךיז ןבָאה גָאט ףָאס
 ,.דלאוו ןופ טרעקעגמוא סָאװרַאנ ךיז טָאה סָאװ ,עדאגירב-סקעלּפמָאק
 .ץכעגעז טימ ,ןיזנעב טימ ,טסָארפ טימ טקעמשעג ייז ןופ ךָאנ טָאה סע
 ףא ןסקאווסיוא טנרָאפ ןופ לָאז ייר יד ,ראפעג אזא רָאפ טייטש סע זא
 -עג ךיז טָאה ןדעי רָאנ ,טסּוװעג ָאד רערעדעי טָאה -- ןשטנעמ ַײרד
 ,לגיּפש ןראפ ןציז ןיוש טעװ רע יװ ,םעד ךָאנ ןעשעג לָאז סָאד ,טלָאװ

 ,גנילַײרד ןקיזָאד םעד ןיא ייר רעד טיול רעטייווצ רעד ,לעִיכעי ןעוו
 "יד רעד ןעמוקעגנַײרא טקנוּפ זיא ,לקנעב םענופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 ,שטנעמ א ,וועלוויא שטיוװָאלַײכימ דינָאעל "זָאכמָארּפסעל, ןופ רָאטקער
 .עילעטס יד ּפָאק ןטימ טראּפשעגרעטנוא טינ ריש טָאה סָאװ

 ןטימ ריא טלאה יװ ?ןטפעשעג יד סעּפע ךַײא אב ָאד ןעייג יו --
 אב טגערפעג ,עקשוּפ רעד טימ קידנעוט גנולק א ,רע טָאה -- ?ןאלפ
 .לגיּפש ןיא ךיז ףא קילב א ַײברעד ןפרָאװעג ןוא ןעוולעוו

 ענערָאװעגַײרפ סָאד עקטעפלאס א טימ טשיװעגּפָא טָאה סוקיּפ
 :טגיינראפ סָאװטע ךיז ןוא לקנעב

 ,רָאטקעריד רעוואכ ,עטיב --
 טיירב וועלוויא טָאה ,לצלעּפ עניורב סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא

 ,לוטש םוצ ןָאטעג ןאּפש א
 .ייר ןַײמ זיא טציא ,שטיװָאלַײכימ דינָאעל ,טקידלושטנא --
 ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טלָאװ רע יוװ ,ןייטש ןבילבעג זיא וועלוויא
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 רע ןכלעוו ,ןגױא עקיטכיל יד טימ רעּפָאש ןדנָאלב םעד טָא ךיז ראפ
 רעכעלרעַײפ רעד ףא עדער ןַײז ןיא ןביול טנַײה ןבילקעג ךיז טָאה
 רעפָאש םעד טָאה רע .טלאהעג ןכעלשעדיוכ א טימ ןרימערּפ ןוא גנוציז
 -ראפ סע ,לצלעּפ סָאד רעדיוו ןָאטעגנָא קידנגַײװש ,טרעפטנעעג טינרָאג
 -אראק ןכיוה םעד ןיא שטיינק םעד טכיראפ ,ךעלקעה עלא ףא טעיליּפש
 :טגערפעג ,לעוש רעד ףא קידנעייטש ןיוש ,ןוא לטיה םענלוק

 ?רעטצעל רעד זיא רעוו --
 סָאװ ,ןלירב ןיא שטנעמ רערעטלע ןא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ךיא --

 ,לכיב א ןיא טקוקעגנַיײרא טָאה
 ,ךַײא ךָאנ ,סע טסייה ,ךיא ןיב --
 ןסעזעג טאהעג ןיוש זיא סָאװ ,רעּפָאש רעד -- .רימ ךָאנ ,ןיינ --

 ןשטנעמ םעד וצ טדנעװעג ךיז ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה ,לגיּפש ןראפ
 .ייר יד ּפָא ךַײא טערט ךיא .רערעל רעוואכ ,עטיב -- ,ןלירב יד ןיא

 ?אה ---
 .רע יד טימ ךיז ןטַײב רימ ,ונ ,ייר ןַײמ ּפָא ךַײא טערט ךיא --

 טצעזעגקעװא דלאווג טימ יו טאמיק טָאה רעּפָאש רעד ןוא -- ,רעט
 .לקנעב ןעיירפ ןפא רערעל םעד

 ןעוו ,ןָאטעג גָאז א רעצעמע טָאה -- ,רעקינייװ טנעילק ןייא טימ ---
 ,בוטש ןופ סיורא זיא וועלוויא

 ןפרָאװעג טָאה עוולעוו -- ,ךאז ןַײמ טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא'ס ---
 םענופ ריט רענעפָא רעד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןלעיכעי ףא קילב א
 טינ טרָאד לָאז סע יװ ,ןגעווטסעדנופ רעבָא -- ,רעמיצ ןקידסענייכש
 ,רָאטקעריד רע זיא ,ןַײז

 ווערע ךָאנ וצרעד ,ןריפראפ םיא טימ ךיז ןעוועג טפראדעג טינ --
 רע --- ,ןעוולעוו טימ טמיטשעגנַײא ןשטנעמ עכעלטע ןבָאה --- ,ועטמָאי
 ןטראוו ןצעז ךיז טַײצ טָאה רע .זדנוא ןופ ןעמונראפ רעמ טרָאפ זיא
 ?ייר רעד ןיא

 טָאה --- ?ןטייווצ םוצ סנייא ,ןסיוו ןלעװ ךיא טלָאװ ,סע טָאה סָאװ --
 רָאטקעריד א זיא רע סָאװ ,סָאד -- .רעפָאש רעד ןגָאלשעגרעביא ייז
 ,טמוק םיא סָאװ ,ראפרעד רע טגירק ?זדנוא ןופ ןעמונראפ רעמ זיא ןוא
 ,ייר א ןָא ןזָאלכרוד םיא לָאז עמ ,ןטעב ןעוועג לָאז רע ןעוו ,טָא .םוקאב
 טָאה ריא ...רעבָא .טרָא סָאד ןטָארטעגּפָא םיא רעטשרע רעד ךיא טלָאװ
 יו ,טקנוּפ ,ונ ?לקנעב םוצ ןָאטעג זָאל א סע ךיז טָאה רע יװ ,ןעזעג
 ,טוג יוזא יז זיא ,אזא וטסיב ,רעוואכ רערעַײט ,ע .ךיוא םיא טמוק סָאד
 רעד .ןעמאנסיוא ןייק ןָא טינ ןעייג ָאד .עלא טימ ךַײלגאב טראוו ןוא
 ,שטנעמ רענעמונראפ ץנאג א ךיוא זיא ,ןסייוו רימ יו ,רערעל רעוואכ
 ,טביולרעד טינ סניוזא לָאמנייק ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ
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 זיא ,רעפָאש םעד ןופ דאצ ןפא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןשיוצ
 וצ טאהעג טָאה רע סָאװ ,רָאנ ענַייט עקיצנייא יד .לעיכעי ךיוא ןעוועג
 ,רעלעדייא עלעסיב א ןכאמ טפראדאב סע טָאה עמ זא ,ןעוועג זיא ,םיא
 סָאד ?סָאװ וצ .רערעל םעד רעהא ןשימניײרא ןעוועג טפראדעג טינ
 ןוא ,םענַאּפ ןיא שטאפ ןימ א יװ ןעזעגסיוא ,ךעלטנגייא ,ןיוש טָאה
 ,ןגַײוושראפ טינ ,ךיז טייטשראפ ,סניוזא טעוו וועלוויא

 ןעמעלא ראפ זיא ראפרעד .לעיכעי רָאנ טינ טכארטעג טָאה יוזא
 בוטש ןיא ןיא םורא טַײצ רעצרוק א ןיא ןעוו ,טראוורעדמוא ןעוועג
 ,שטיװָאלַײכימ דינָאעל ןעמוקעגנַיירא רעדיוו

 סָאד ןָאטעגסױא טָאה רע -- ?טקיטעּפשראפ טינ ךָאנ בָאה ךיא ---
 -עגמוא ךיז טָאה םיא טימ ןעמאזוצ .ןטראוו טצעזעגוצ ךיז ןוא לצלעּפ
 ראפ ןענאטשעג ָאד זיא סָאװ ,טַײקליטש ערעווש יד רעמיצ ןיא טרעק
 -רעביא ךיז טָאה םעליוא רעד עכלעוו טימ ,ןקילב יד ןופ .ןייגקעווא ןַײײז
 טציא ןעוועג לָאז רעצעמע ןעוו זא ,ןענאטשראפ עוולעוו טָאה ,ןעקנווועג
 רָאנ ,טרעדיװרעד טינ רענייק ןיוש טלָאװ ,ייר יד ןוועלוויא ןטערטּפָא
 -נא רעד ,טראוו עמ .רעטשרע רעד ןָאט טינ סע ליוו ,םענַאּפא ,רענייק
 ןגיילנַײרא ךיז ,עוולעוו ,רָאג רע לָאז רעשפע זיא .ןָאט סע לָאז רערעד
 סָאד .םיא ןופ עקאט סע טגנאלראפ לעיכעי זא ,ךיז טכאד .םעלָאש ןיא
 ןוא ריט רענעפָא רעד ןיא ךיז טזַײװאב רע יװ ,ןיוש לָאמ עטלפיוו
 -לעוו ,םיא ןגעוו ןטכארט םעדכָאנ רעבָא טעוװ סָאװ .רעטנוא םיא טקניוו
 עקיטכיל עטנפעעצ טיירב יד טימ ןאמרעגנוי רעדנַאלב רעד טָא ,ןעוו
 ?ןגיוא

 ךַײלג ןוא לגנִיי רעטלע סלעִיכעי ןסיורד ןופ ןפָאלעגנָא זיא ָאד רָאנ
 :ןוועלוויא וצ

 רעדיוו טנַײה זיא רעקינאכעמיַאניק רעד ,שטיװָאלײכימ דינָאעל --
 .ןעמוקעג טינ

 -עג טָאה רע סָאװ ,גנוטַײצ יד טַײז א ןיא טגײלעגּפָא טָאה וועלוויא
 .טנאה ןיא ןטלאה

 ָאניק רעד זיב .ןעמוק טעװ רע ?וטסגָאז ,רעקינאכעמדָאניק רעד ---
 טָאה וועלוויא -- ?וטסייג סאלק ןכלעוו ןיא .טַײצ טימ טלעוו א ךָאנ זיא
 א םיא טימ טריפראפ טָאה רע .לגנַיי סלעיכעי ךיז ןופ טזָאלעגּפָא טינ
 טלָאװ רע יװ ,רערעל יד ןגעוו ,םידומיל יד ןגעוו ,לוש רעד ןגעוו דייר
 סָאװ ,רערעל רעד סע טָאה סָאװ טימ ,ןרָאלקסױא םיא אנ ןבילקעג ךיז
 .טרָא סָאד ןטערטּפָא ָאי ןעמ לָאז םיא זא ,טנידראפ ,ןעוועג ָאד זיא

 לעיכעי .ןשטנעמ עכעלטע ןענורטנא בוטש ןופ ןענַײז טקרעמאבמוא
 לקָאש א טנשקאראפ טָאה רענעי רָאנ ,רעּפָאש םוצ ןָאטעג קנּוװ א טָאה
 .רערעש םוצ רעטנעענ טצעזעגרעביא ךיז ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג
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 ןטפייזעגנָא םעד טלעטשעגרעטנוא טָאה שטיװָאלַײכימ דינָאעל ןעוו
 ןופ ןרעקמוא ןעמונעג זַײוװקיצנײא ךיז ןבָאה ,רעסעמלָאג ןרעטנוא ּפָאק
 טקורעגסיורא טאהעג רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע יד ןסיורד
 ,טקרעמאב רעכיז .טקרעמאב סע טָאה וועלוויא זא ,ךעלגעמ .בוטש ןופ
 -מָארּפסעל, ןופ רָאטקעריד רעד זא ,טלָאװעג טינ רעבָא טָאה עוולעוו
 א רעירפ ןופ זיא ןעמוקנַײרא ןוא ןייגסיורא סָאד זא ,ןעניימ לָאז *זָאכ
 טָאה ,סעכַײש א םעד וצ טָאה ,עוולעוו ,רע ןוא ךאז עטדערעגפיונוצ
 ןוא ןגיוא עטשעדיכראפ רַאּפ א ענעמוקעגקירוצ יד ףא טלעטשעגנָא רע
 :טגערפעג

 .גערב א ןָא עסַײמ א ךָאד זיא סע ?ןענאוונופ ,רעביל עטאט --
 טינ ךיוא ןיוש גוצ ןקידעגרָאמ םוצ עליפא לעװ ךיא זא ,עריומ בָאה'כ
 רעד ןיא ךָאד טעװ עמ ףלאפעגנַײרא ךַײא אב ָאד ךיא ןיב ,ַײא .ןזיײװאב
 א !סעּפע לכליּפש א ףטכארטוצרעביא סָאװ ,ןסיו טינ רימ אב םייה
 ,ָאטינ ןוא ,דלאוו ןיא ןרָאפעגקעװא זיא שטנעמ

 ןלעִיכעי וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה שטיװָאלַײכימ דינָאעל
 -נָא קידנעגנירד לָאז עמ ,טגָאז ןוא רָאטנָאק ןיא וצ ,עטיב ,טייג --

 -רעכאמקיראּפ סעשטיװָאּפיסָא רימידאלוו ןיא ערָאשטעּפ ןייק ןעגנילק
 ןזָאל רימ ןוא טעברא טימ טרעגלאווראפ זדנוא אב ָאד זיא רע זא ,עקס
 ,ןגרָאמ ןעמוק טעוו רע ,ּפָא טינ םיא

 ,עקסרעכאמקיראּפ ןיא זדנוא וצ ןעגנילקנָא ןגָאז וצ גנירג זיא'ס --
 זדנוא ןופ םיסָאכויעמ ערעסערג ?ןָאפעלעט א זדנוא וצ טמוק ןענאוונופ
 .ןָאפעלעט א זָא ערָאשטעּפ ןיא ןציז

 :ןלעיכעי וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא רעדיװ טָאה וועלוויא
 ךָאנ רעדָא ,*װאלּפסרָאשטעּפ, ןיא ןעגנילקנָא לָאז עמ ,טגָאז זיא --

 עצייא ןא זיא-טינ-יוו טרָאד ךיז טעו עמ .טעװָאס-טָאטש ןיא ,רעסעב
 .ןעגנילקנָא ןיהא ןיילא לעװ ךיא .טינ ףראד עמ .טראוו .ןבעג
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 ךיז טָאה סוקיּפ עולעו ןכלעוו םורא ,טנעילק רעטצעל רעד

 ,ןרעטש טימ טצעזאב טכידעג ןעוועג ןיוש זיא למיה רעד ןעוו ,טקעסייעג

 רע טָאה ,ךיז טריזארעגמורא .ןיילא עוולעוו ,רע עקאט ןעוועג זיא

 םענרעדעל םעניא ייז טגיילעגפיונוצ ,ןטנעמורטסניא יד טשיוועגרעביא

 .בולק ןיא קעווא ןוא לצנער

 "וקעגסיוא טינ ןעוולעוו זיא טרָא ןא בולק ןטלופעגרעביא םעניא ןכוז

 .ץאלפ א טגיילעגרָאפ דלאב םיא ןעמ טָאה ,ןַײרא ןיהא רָאנ זיא רע .ןעמ

 יד זא ,טקרעמאב לָאמאטימ רע טָאה ,טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע ןעוו
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 רַאנ .רעביא ךיז ןעשטּפעש ,וצ ענדָאמ סעּפע םיא וצ ךיז ןקוק עקימורא
 טנָאקעג טינ טרָאװ ןייק רע טָאה ,טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה עוולעוו יו
 .ןּפאכפוא

 -יד םעד ןבעל םוַידיזערּפ ןיא טרָאד סע טציז רעו ,רעביל עטאט;
 טראוורעדמוא יוזא ,ןעגנורּפשעגרעטנוא שזא זיא עוולעוו --- ??רָאטקער
 -ָאלַײכימ דינָאעל ןבעל ,עניב רעד ףא סָאװ ,סָאד ןעוועג םיא ראפ זיא
 ןופ ןגעווטסעדנופ טַײקשיצַאקש א .רעּפָאש רעדנַאלב רעד טציז ,ןשטיוו
 טינ ךָאד זיא רע .ןָאנבױא עמאס ןצעזקעווא ךיז ןוא ןעמענ .ןשטנעמ א
 טנַײה זיא סָאװ ,סָאד זא ןרעלק לָאז רע ,רעפָאש רעד טָא ,ראנ אזא
 ?עשז סָאװ .דָאס א ןעמעלא ראפ זיא ,ןוועלוויא טימ םיא ןשיווצ ןעשעג
 לָאז עמ ,טרעוו רע זיא סכלעזא ראפ .ןוויקעב ,סע טסייה ,סע רע טוט
 .ןעקנעדעג וצ ןבָאה סע לָאז רע ,קעלייכ א ןלײטנַײא םיא

 ,םליפ םעד ןוא ,ןקידנע טינ ךיג יוזא ךיז טעוװ גנוציז עכעלרעייפ יד
 ךָאנ ןעזעג עוולעוו טָאה ,גנוציז רעד ךָאנ ןרירטסנָאמעד טעװ עמ ןכלעוו
 -עגפוא ךיז רע טָאה ?ןציז וצ ָאד רע טָאה סָאװ זיא .ןרָאײירדראפ
 יו םיא טָאה ענָאװעל יד .בולק ןופ סיורא טייחרעליטש זיא ןוא ןביוה
 םיא יז טָאה ,ריט יד ךיז ךָאנ טכאמעגוצ רע טָאה םיוק .טיהעגרעטנוא
 ךַײט גערב ןכיה םוצ עקשזעטס רענעטכיולאב רעד טימ טריפעגקעווא
 טימ ןליּפש יו ןעמונעג ךיז טָאה יז .דלאוו ןיא טראנראפ ןטרָאד ןופ ןוא
 ןעניורק עטיינשראפ יד ןשיװצ טלקַײקראפ ךיז :ךעלרעטלעהאב ןיא םיא
 ,ןקלָאװ ןקידנעמיוושייבראפ א רעטנוא ןכָארקעגרעטנורא ,רעמייב יד ןופ
 ךיז יז טָאה ,ךַײט גערב ןכיוה םעד וצ ןעמוקעגוצ רעדיוו זיא יז זא ןוא
 טקוקראפ ךיוא ךיז טָאה עוולעוו .עקנָאלָאּפ א ןיא ןעלגיּפש טלעטשעגּפָא
 -נאלש ייווצ ןעזרעד טרָאד טָאה רע .זַײא ןשיווצ רעסאוו ןעיולב םעד ףא
 רעד זיא דלאוו ןיא .למיה ןטנרעטשעגסיוא קיטש א ןוא סענסָאס עק
 ןייק טפראדעג טינ םיא וצ טָאה עמ -- ףַײטש גונעג ןעוועג ךָאנ יינש
 טַײקליטש יד .גנילירפ טימ טקעמשעג רעבָא ןיוש טָאה סע .סעשזיל
 ןענָאק רָאנ ךיז ףראד עמ -- עקידגנילירפ א ןעוועג ךיוא זיא דלאוו ןיא
 סָאװ ,ןלעיכעי ןופ ןעזראפ סיורג א שערייפעב עקאט .ןרעהוצ ריא וצ
 ,רע ןעוו .װעשַיי ןופ רעטנעצ עמאס ןיא טאמיק טצעזאב ךיז טָאה רע
 -סיוא רעכיז רע טלָאװ ,ןצעזאב ןפראד ָאד ךיז לָאז ,רעגייטשא ,עוולעוו
 ןבַיײלקראפ ךיז ָאי ןיוש ביוא .דלאוו ןיא לטרע עקיזָאד סָאד טָא ןבילקעג
 עכלעוו ...עגַײט רעד ןופ עָאנאה ןבָאה שטָאכ זיא ,"זָאכמָארּפסעל, א ןיא
 יָאטסער ןייק טינ ,רעטאעט ןייק טינ זא ,ךָאנ ָאד ןעמ טָאה סנגינעגראפ
 רעטפָא אזא טינ ךיוא ָאד זיא ,ןייטשראפ ןעמ ףראד ,ָאניק ןוא ,לדנאר
 סָאד זיא לַײװרעד רעבָא ,ןַײז גנידצלא סָאד טעװ טַײצ רעד טימ .טסאג
 .דלאוו רעד טרָאפ ןגינעגראפ עצנאג
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 -נאגעג גָאט ןדעי רע טלָאװ ,ןצעזאב ָאד ךיז לָאז ,עוולעוו ,רע ןעוו
 ,ןגָאז וצ ךעַײש .ךַײט םאב עקטנעוו א טימ ןסעזעג רעדָא דגאי ףא ןעג
 -ייו סָאװטע עקנישאמירעש רעד טימ רעסעמלָאג סָאד טגעוו עדאווא
 ,גָאט א געז רעד טימ ךיז ןּפעלשמוא ."אבשזורד, געז רעד ןופ רעקינ
 יד ןופ טינ סיוועג זיא ,טלעק רעד ןיא רעטניוו יצ ץיה רעד ןיא רעמוז
 רע שטָאכ ,עוולעוו ךיז אב טכארט יוזא ,ןגעווטסעדנופ ,ןכאז עטכַײל
 ,ָאד טלָאװ ,ךאד א רעטנוא קידנעטש ,םעראוו רעד ןיא קידנעטש זיא
 זא :ןבשזעכ רעטעשָאּפ א'ס .ןטיבעג טינ ךיז םיא טימ רענייק ,עמאטסימ
 טינ רָאג ןעמ טליפ ,טפול רעקיטפוד אזא טימ גָאט א ןָא ךיז טמעטע עמ
 ,"ןעמיטש עשלגייפ,, טאלּפ א טפיוקעג ןטלמונא רע טָאה טָא .טַייקדימ יד
 דימ יװ .דלאוו א ןיא ןריפניירא םיא לָאז עמ יוװ זיא ,יז טרעה רע זא
 טאלּפ יד ביוא זיא .ּפָא םיא ןופ טַײקדימ יד ךיז טוט ,ןַײז טינ לָאז רע
 ןיא טקעטש ךעיק א ראפ סָאװ טנַײה ,ךעיוק אזא ךיז ןיא טגָאמראפ
 ןופ עקאט גָאט א ראפ דלאוו ןיא ןרעהנָא ךיז ןָאק עמ סָאװ ,ןעגנאזעג יד
 טסייוו ,טַײקדימ ןגעק עלוגס א זיא גנאזעג זא ןוא .לגייפ עקידעבעל יד
 -ראפ לָאז רע ,ןלעִיכעי ןטעב רָאג ףראד עמ .יימרא רעד ןופ ךָאנ רע
 ,דלאוו ןיא ָאד ירפרעדניא ןקידרעמוז א ןָאּפָאטינגאמ א ףא ןבַײרש

 -עג טָאה סָאד .שיור רעביוט א ןגָארטרעד ךיז טָאה ךַײט םעד ןופ
 ,סעכיוק יד טרָאד טוװּורּפעג ,רעסאוו עקידעבעל סָאד זַײא ןרעטנוא טלזיר
 טעװ רעסאוו עקידגנילירפ עקימיוש סָאד ןוא ,ייווצ ךָאנ ,ךָאװ א ךָאנ
 ,ץליהעג עטיירגראפ סָאד ערָאשטעּפ רעד ןיא ןענאדנופ ןגָארט ןעמענ
 יד ןענַײש סעלסעמ ןקיכעלַײק א טאמיק ָאד ןיוש טעװ טַײצ רענעי וצ
 טרעטעלק יז יװ ,ערָאשטעּפ רעד ןיא ןקוטּפָא טינ ךיז טזַיײװאב יז ,ןוז
 ץליהעג סָאד ןעו ,טכענ עקיטכיל יד טָא ןיא .למיה ןפא קירוצ ןיוש
 ןופ גערב ןפא ןײטשּפָא גנאלנעָאש עוולעו ןָאק ,עגַײט רעד ןופ טייג
 ,ןקוק ,דניק א יו ,טפאגראפ ןוא ערָאשטעּפ רענעסַאגעגרעדנאנאפ רעד
 -יא טקישעג ןוא קנילפ ןעגנירּפש ןשטנעמ יד .ךַײט ןפא טעברא עמ יװ
 -וצ רעסאוו ןטלאקיזַײא םעניא ןכירק ,רעצעלק עקידנעמיווש יד רעב
 -עבעל ףא יװ ,ץליהעג ןפא ןעקויט ןוא ןעיײרש ,סענָאב יד ןכאמ טכער
 םוא ךיז ןגָארט ערָאשטעּפ רעד רעביא קירעדינ .ןשינעפעשאב עקיד
 .ןטָאילָאטרעװ עקידלמוט ןעגנעה ןביילב ןוא

 ןטשרע םעד .רעטניוו טרָאפ זיא לַײװרעד רָאנ ...ךָאנ ןכָאװ רַאּפ א
 עלא !סעקילָאװ ןגָארט ןוא רענלָאק םעד ןבייהפוא ןפראד ןעמ לָאז ַײמ
 -- ??םיװױטמָאי עלא עקאט ?יוװ, .רעטניוו סיוא ָאד ןלאפ םיוױטמָאי
 ןיא קירוצ געװ ןצנאג םעד ןוא טגערפעגרעביא ךיז אב עוולעוו טָאה
 ,לדיל עבלעז סָאד ןוא סנייא ןעגניזרעטנוא ןייא ןיא ןטלאהעג וועשִיי
 :ןרעװ וצ רעטָאּפ טינ ,טעּפעשטעגוצ םיא וצ לָאמאטימ ךיז טָאה סָאװ
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 ,רעטניוו זיא ַײמ רעטשרע

 .רעטניוו זיא עקסרעבאיטקָא

 ,רעטניוו רעדייזוו ןוא רעבָא

 .ירעט -ניוו רעד-יזוו ןוא רעבָא

5 

 ןעזרעד עװלעװ טָאה ,בוטש סלעיכעי וצ רעטנעענ קידנעמוקוצ
 -ױצעגנָא ןא טימ ןישאמ א רעטצנעפ ענעטכיולאב יד רעטנוא ןייטש
 .לכעד םענעטנעזערב םענעג

 -אב םיא טָאה --- ?ןרָאװעג ןלאפראפ םעצולּפ סע ריא טַײז ּוװ --
 ,ךַײא ףא ָאד טראוו ךיא זא ,ָאש א -- .רעפָאש רעדנַאלב רעד טנגעג

 ?רימ ףא --
 ןקיטעּפשראפ רימ ,סעקמולק יד טמענ .רעכיג ,רעוואכ ,רעכיג --

 .גוצ םוצ

 -נוװראפ עװלעוו טָאה -- ?גוצ א ראפ סָאװ וצ ,גוצ ןכלעוו וצ ---
 ,ןגרָאמ טשרע ךָאד טייג רעסאלטָאק רעד -- .טגערפעג טרעד

 טנַײה ךָאנ ריא טָאה ילאט ןופ רעבָא ,םָארעשזדאק ןופ זיא סָאד --
 ,טרָאװ ןייא טימ .רעדארגנינעל םעד ןוא דעטוקרָאװ םעד ,ןגוצ ייווצ
 ןייק ןישאמ ןַײז ףא ןריפּפָא ךַײא רָאטקעריד םענופ לעפאב א בָאה ךיא
 .ילאט

 ?ןיהא ןרָאפ ןעמ ףראד לפיוו --
 -מולק ערעַײא ןענַײז ּוװ .טרָאד רימ ןענַייז ָאש ןבלאהרעדנָא ראפ --

 ?סעק

 -ונעג טָאה טניוו רעד ןוא וװעשַיי ןופ ןרָאפעגסיורא זיא ןישאמ יד זא
 ןפורעגנָא ךיז עװלעװ טָאה ,לכעד םענעטנעזערב ןרעביא ןקיוּפ ןעמ
 ;רעּפָאש םוצ

 ןיא זדנוא אב ...עכ ?שזאּפיקע סרָאטקעריד רעַײא זיא סָאד טָא --
 .ןאּפשעג אזא טינ טאמיק ןיוש ןעמ טעז ערָאשטעּפ

 .ערָאשטעּפ טינ ,עקוװָאזערעב לַײװרעד ךָאנ זיא זדנוא אב --
 רָאטקעריד א ,ןגעוטסעדנופ רעבָא ,ןיילא ךיא ייטשראפ סָאד --

 ..."זָאכמָארּפסעל; א ןופ

 ?סָאװ זיא ,רָאטקעריד א זא ןוא ?ןזעו א ץלא ןופ ריא טכאמ סָאװ --
 ןכאמ סָאװ ,יד ןופ טַײז ריא זא ,ןאמרעגנוי ,עז ךיא ...טינרַאג --

 ,רָאטקעריד טינ ,רָאטקעריד ָאי .טנאה רעד טימ קעווא ץלא לאלכיב
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 וצרעד ךָאנ ןעמ ףראד ,רימ טגָאז ,סָאװ וצ רָאנ .ךאז רעַײא ,עליימ ,ונ
 ?םענָאפ ןיא םענעי ןעגנירּפש

 ?רעגייטשא --
 -כָאנ זא ,טינ ןיילא טייטשראפ ריא ?סָאװ יצ ,דניק א טַײז ריא ---

 ןבעל קעווא טינ ךיז ןעמ טצעז ,ןשטנעמ א יוזא טקידיילאב עמ יוװ ,םעד
 ..ןגָאז ךַײא ךיא לָאז יו ,זיא'ס ?עניב רעד ףא ןָאנבױא עמאס םיא

 לביראפ ןייק ךַײא ףא לע ךיא .טינ ךיז טמעש .טגָאז ,טגָאז ,ונ --
 .ןבָאה טינ

 .ךיא עז סָאד --
 רעצנאג רעד זא ,דאשכ א ןבילקראפ לָאמאטימ ךיז טָאה ןעוולעוו אב

 רָאג טמאטש עיצנאטס רעכעלטַײװ רעד ףא םיא ןריפּפָא ןטימ לאפנַיא
 ןיוש .ןאמנגנוי ןקידמענָאּפסעזא םעד טָא ןופ רָאנ ,רָאטקעריד םענופ טינ
 םעד טינ ןישאמ סרָאטקעריד םעד ףא טריפ םיא סָאװ ,ןיילא םעד ןיא
 טשינרָאג רעבָא םיא טעװ עוולעוו .סעּפע טקעטש ,רעפָאש סרָאטקעריד
 סע רע טעװ ,ןאמרעגנוי רעד ,ןגָאז וצ סָאװ םיא רע טָאה .ןגערפ טינ
 "וועקערש יד ןופ ןוא ,עקידוועמעש קראטש יד ןופ טינ זיא רע .ןגָאז םיא
 ,טינ עדאווא ןוא עדאווא עקיד

 -רעדנאנאפ ,ּפָארא-גראב ,ףורא-גראב ןגָארטעג ךיז טָאה ןישאמ יד
 ןטעייוװראפ םעד סעראפ יד ןופ ןַײש סעּפָאנס עפראש יד טימ קידנדַײנש
 םעד ןפָאלעגרעביא לָאמ עכעלטע ייז זיא ענַאװעל יד .ןעייווצפא דלאוו
 ןעמאווצ ןוא טנעזערב םענופ עלַאּפ א ןביוהראפ טָאה טניוו רעד .געוו
 -עּפײרג עקידנעלקניפ ןישאמ רעד ןיא ןסימשעגניירא טלעק רעד טימ
 .יינש ךעל

 -עי רעַײא טעברא סע ּוװ ,עקנאילעד יד ןרָאפַיײבראפ דלאב ןרימ ---
 עלא .סנייא ןיא סנייא .סעציידראווג -- טרָאד ןענַײז רעמייב .לעיכ
 .עווָאגנאלפטכער

 קוק א טּפאכעג ,רעגַיײנ ןופ יװ ,ןגעוו-עציוי ןופ רעמ טָאה עוולעוו
 ,"ןטעלַאּפע, ענרעבליז יד טימ *עווָאגנאלפטכער, יד ףא לרעטצנעפ ןיא
 םיא טלייצרעד רע סָאװ ,סָאד זא ,רעּפָאש רעד ,ןרעלק עדאווא ןָאק רע
 ,עליימ ,ונ .סַײנ א ןצנאגניא ,ןעוולעוו ,םיא ראפ זיא ,עגייט רעד ןגעוו
 -לע ןענרעל ןלָאז ערעגנִיי זא ,עדָאמ אזא קעווא ,םענָאּפא ,ןיוש זיא'ס

 טינ ךָאנ לוש יד .לרעכָאב סנכָאש ןַײז ,ליּפשַײב םוצ ,ןעמענ .ערעט
 .טלעוו רעד ףא ןבעל וצ יװ ,ןענרעל ןעמעלא ןיוש ליוו ןוא ,טקידנעראפ
 ראפ ןבָאה סָאװ ,רעקיזָאד רעד יװ ,ָא-עכלעזא ןופ טקעטשעגנָא ךיז
 -ָאב סנכָאש םעד ןגעװ םיא ןלייצרעד .טינ ץערעכערעד ןייק םענייק
 טנַייּפ ןקוסעמ ןבָאה ייז ,םיא טימ ןבײהנָא טינ ךיז רעכַײלג ,ע ?לרעכ
 .ערוועכ יד טָא ,רעסומ
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 ןקיזָאד םעד טעװ רע זא ,טכאמעגּפָא ךיז אב טָאה עוולעוו שטָאכ ןוא
 וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ,ןגערפ טינרָאג ,ןגָאז טינרָאג רעמ ןאמנגנוי
 לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע ךַײלג יו ,טלייצרעד רעפָאש רעד סָאװ ,םעד
 טָאה ךָאד ,סַײנ עסיורג א ,ןעוולעוו ,םיא ראפ זיא ץלא ןוא עגַיײט ןיא
 ;ןטלאהעגסיוא טינ רע

 טלָאז ריא זא ,ןסייהעג שטיװָאלַײכימ דינָאעל סעּפע טָאה סָאװ --
 ?ןאב םוצ ןריפּפָא ךימ

 ?ןישאמ יד ריפ ךיא יו ,ןלעפעג טינ זיא ךַײא ---
 טָאה רָאטקעריד רעד סָאװ ,םעד ןגעקטנא סע גערפ ךיא ,עלילָאכ --

 ?סָאװ יצ םיא טעוועלאשז רע .רעּפָאש ןַײז טקישעג טינ
 ,רָאטקעריד רעד ןיילא זיא ןישאמ רעקיזָאד רעד ןופ רעפָאש רעד ---
 ?אה ---
 קידנגייבנָא ןוא --- ?ןזעװ א ןכאמ ךיוא ןופרעד ךיז טבַיײלק ריא ---

 ןפא גנולכיורטש א ןעזרעד טלָאװ רע יו ,לרעטצנעפ םוצ רעטנעענ ךיז
 -עג רעקינייװ ןטלָאװ ןשטנעמ ןעוו -- :טגָאזעג רעפָאש רעד טָאה ,געוו
 יד ןיא סעמע םעד טגָאזעג רעטפָא ןוא ןרעדנא םעד רענייא טעפנאכ
 ..ןגיוא

 םיא סע רע טָאה סָאװ וצ .טרָא ןופ ןָאטעג בייה א סע טָאה ןעוולעוו
 ?טגָאזעג לָאמאטימ

 ,ּפָאק ןטימ ןעיירד סעוולעוו טקרעמאב טינ יװ טָאה רעפָאש רעד
 ןעולעוו ןגעוו ןסעגראפ ןצנאגניא טלָאװ רע יװ ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס
 ;ןיילא ךיז טימ ךרוד ךיז טדער ןוא

 --- ,ןסעפוא ךימ טעוװ וועלוויא זא ,טניימעג עמאטסימ ןבָאה עלא --
 ,ךָאד ךיז טָאה ריא --- ,רערעש ןפא קילב ןקיטַײז א ןפרָאװעג טָאה רע
 !?טכירעג טינ ךיוא ,עמאטסימ

 .ןענאטשראפ טינ עוולעוו טָאה --- ?סָאװ זא --
 .רעד ןשטנעמ טימ בולק א ראפ טעװ שטיװָאלײכימ דינָאעל זא --

 ,קנאד א ןגָאז ןוא טנאה יד רימ ןעגנאל
 ?ךַײא ?שטיװָאלַײכימ דינָאעל ---
 רע ?ןטָארטעגסיױרא זיא וועלוויא ןעוו ,בולק ןיא ןעוועג טַײז ריא --

 רעד ןיא ןפָאלראפ ךיז זיא סָאװ ,ץלא טלייצרעדעגרעביא ךָאד טָאה
 טלָאװ עמ ןעוו זא ,טימרעד רע טָאה טקידנעראפ ןוא ,עקסרעכאמקיראּפ

 ןטלָאװ ,ןגיוא יד ןיא סעמע םעד ןגָאז רעטּפָא ןוא ןענעפנאכ רעקינייוו

 .טנָאמרעד ךיוא רע טָאה ךַײא .ןעזעגסיוא שרעדנא ןכאז ךאס א
 ?ךימ ---
 ךיז ןוא ןעקנוװעגרעביא ךיז בולק ןיא טָאה עמ סָאװראפ טָא זיא

 .ןעמוקעגנַײרא זיא ,עוולעוו ,רע ןעוו ,טעשטּפעשעג
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 ךָאד ןיב ךיא ?רימ ןגעוו ןגָאז טנָאקעג סכלעזא רע טָאה סָאװ --
 .ןרָאפעגקעװא טנַײה ,ןעמוקעג ןטכענ .טסאג א יו רעמ טינ

 ?טלייצרעד טינ טשינרָאג ךַײא טָאה רערעַײא לעיכעי --
 ?יסָאװ ,ןיינ --

 רערָאשטעּפ ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה שטיװָאלַײכימ דינָאעל ןעוו --
 ,טביולעג רעייז ךַײא רע טָאה ,טעװַאסטָאטש

 רעַײא ,בולק ןיא טגָאזעג רימ ןגעוו רע טָאה ןגעווטסעדנופ סָאװ --
 ?רָאטקעריד

 סָאװ ,רעמ ךאס א ןָא טייג םיא זא ,ןטלאהאבסיוא טינ טָאה עוולעוו
 ,טנװָא ןכעלרעַײפ ןפא עדער רעד ןיא וועלוויא םיא ןגעוו טגָאזעג טָאה
 -טגּפָא טינ זיא רע .טעװַאסטָאטש רערָאשטעּפ םעד ןָאפעלעט ןיא יוװו
 :רעפָאש םענופ ןענאטש

 ךיא סָאװ ,גנוציז עכעלרעייפ עטכאמראפ א ןעוועג ךַיא אב זיא'ס --
 ?רימ ןגעוו טדערעג טרָאד ןעמ טָאה סכלעזא סָאװ ,ןסיוו טינ רָאט

 ?ןרעזאכרעביא ךַײא סע לָאז ךיא ,טליוו ריא --
 .ךעלדנעטשראפטסבלעז --

 זא ,טכירעג טינ ךיז טָאה רע .טאהעג עטָאראכ דלאב ןוא טגָאזעג
 וועלוויא סָאװ ,ץלא טרָאװ ןיא טרָאװ ןרעזאכרעביא טעװ רעּפָאש רעד
 יד ןיא סעמע םעד; ןגעו ןוא "עפינכ, ןגעוו בולק ןיא טדערעג טָאה
 סעכַײש א טָאה סָאד זא ,םיא טימ ןלענקנַײא ןלעוװ לָאז רע יוװ ,"ןגיוא
 .ןעוולעוו וצ ,םיא וצ

 עוולעוו טלָאװ ,טשטַײטעגסױא טינ טציא םיא סע רעפַאש רעד טלַאװ
 ,ןַײפ .םיא ןגעוו זיא סָאד זא ,ןסױטשעגנָא טינ ךיז עמאטסימ ךיוא טציא
 ,רע .םיא ףא דלוש עצנאג יד ןפרָאװעגפורא ןוא ןעמונעג .ןַײּפ רעייז
 -ראפ םיא סע רע טָאה יוװ .ןטוכעמ-טּפיױה רעד זיא ,סע טסייה ,עוולעוו
 "וויא ןגיילרָאפ ןעוועג טינ לָאז ,סוקיּפ ,רע ןעוו ?רעּפָאש רעד ,טשטַײט
 סע זיא ,עוולעוו ,רע זא ,ןַיז לָאז ,טוג ונ ...טלָאװ ,לקנעב סָאד ןוועל
 א יוזא ךיז וועלוויא רעבָא טָאה סָאװראפ .*ערָאהרעציעיא רעד ןעוועג
 ןַײז ןעועג עגער רעקיזָאד רעד ןיא זיא ּוװ ?לקנעב םוצ ןָאטעג זָאל
 עצנאג סָאד ןפרָאװעגנָא ?ןופרעד ןטלאהּפָא םיא לָאז סָאװ ,"װָאטרעציעי
 ?אה ,ןַײפ .ןבייהפוא ךיז לָאז ערעדנא יד זא ,לָאשגָאװ ןייא ףא טכיוועג
 ?ןקירעדינרעד םענעי ,סע טסייה ,ןעמ ףראד ,ןבייהרעד ןיילא ךיז יידעק
 ןטימ ערָאהרעציעי םעד ןגעוו ןוא ,רעפָאש םעד ,ןגָאז םיא רע זומ סָאד
 .רעביא ,רָאטקעריד םעד ,םיא עקאט סע רע לָאז .ךיוא ווָאטרעציעי
 ;ןלייצרעד

 אב ,ןסיוו טלָאװעג ךיא טלָאװ ,עגער רעקיזָאד רעד ןיא סע זיא ּוװ ---
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 ןאמשרָאג עריש

 - טקלאמ ענָאנ יד

 ןבענ ןענאטשעג זיא רעטצנעפ עקירעדינ יד טימ עלעביטש ןיילק יא
 ןזָאלעגּפָארא לכעד עטיינשאב סָאד ךיז טָאה רעטניוו .םעליוסעב ןטלא
 א ףא ןגיוא יד רעביא לטיה ןסּפעש סיורג א יװ ,רעטצנעפ יד וצ זיב
 טימ ןרעוװ ןסקאוואב לכעד ענעדרע סָאד טגעלפ רעמוז .לּפעק שרעדניק
 -נערּפש עסַײװ יד טימ ןעגנוילב עכעלגנעל יד ;סעקניומאר ,עטנעמ
 ןוא ןעמיק םורא ןביוהעג ךיז ןבָאה ךעלטעלב-געװ יד ןופ ךעלעק
 .רעה ענעטעמאס עטיור יד טימ סעיצרוטסאנ יד .ךיור םעד טצוּפאב



 עמ ?וָאטרעציעי רעד ןרָאװעג ןלאפראפ לָאמאטימ רָאטקעריד רעַײא
 ?טעוונאגעגוצ עגער רעקיזָאד רעד ןיא טקנוּפ םיא טָאה

 -עצ ךיז רעפָאש רעד טָאה -- ,סעעכעבָא ןייק טינ ןיב ךיא --
 ,סעָאט א ןיוש ריא טָאה ,ריא טעז ,ָאד ,ןלָאשגָאװ יד טימ ןוא --- ,טלכיימש
 .ןסיוו טליוו ריא ביוא ,סעָאט ןסיורג א ןוא

 -נגנוי ןקיזָאד םעד ,ןייטשראפ וצ ןָא םיא טבייה עוולעוו ביוא ,רעסָא
 ןיא סָאװ ,ןשטנעמ א עוולעוו טנגעגאב ןבעל ןיא לָאמ עטשרע'ס .ןאמ
 רעטנוא ןוא סָאװ טסייוו לווװַײט רעד םענעי ןופ ןכאמ רע ןָאק ןגיוא יד
 -ַאּפ .ןלאפ טינ עלעביוטש ןייק ןשטנעמ ןבלעז ןפא רע טזָאל ןגיוא יד
 ,טדערעג ןאמרעגנוי רעקיזָאד רעד טָאה סָאװ ,ןסיו עוואקישט טעש
 -ניירא ָאד םיא טָאה רע יוװ ,םעד טול .ןעוולעוו ,םיא ןגעוו ,רעגייטשא
 .ןביול יוו עיידעי-ימ ןגיוא יד רעטנוא םיא רע ףראד ,טגָאזעג

 םיא ךיז טָאה'ס .ןסוקיּפ אב טציא ןעוועג זיא ליפעג ענדָאמ א
 -ךליו רעד טָא םיא ןגעו טכארט סָאװ ,ןסיוו טלָאװראפ לָאמאטימ
 ָאש רעבלאה רעּפאנק א ןיא טעװ רע ןעמעװו טימ ,שטנעמ רעדמערפ
 -טגאב טינ ךיז ןבעל ןיא לָאמנייק רעמ רעשפע ןוא ןדיישעצ ךיז םורא
 .ןענעג

 טגָאלש רע .ןטכארטראפ ךיז גנאל טינ רעבָא םיא טזָאל רעפָאש רעד
 ;רעביא םיא

 ?טסאגוצ רעדיוו ָאד ךַײא רימ ןבָאה ןעוו זיא ---
 ןפא ןָאטעג קוק א ןוא טגערפעגרעביא עוולעוו טָאה -- ?ןעוו --

 ,קיגנעהּפָא ןעוועג טלָאװ ,רעפָאש םעד טָא ןופ ,םיא ןופ ךַײלג ,ןאמנגנוי
 .ןרעפטנע ףורעד עוולעוו םיא ףראד סָאװ

 ןטימניא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ענַאװעל רעד ןופ ןַײש רעד אב
 סרעפָאש ןפא ןעזרעד רעדיוו סוקיּפ טָאה ,רעהא טינ -- ןיהא טינ געוו
 טונימ עקינייא טימ סָאװ ,ןגיוא עלעה יד ןיא לכיימש ןבלעז םעד םענַאּפ
 םענעי ןיא ןקעוופוא ףא; :ןַאטעג גָאז א םיא טָאה רענעי ןעוו ,רעִירּפ
 רע טפור ."ערָאהרעציעי םעד ןבָאה לָאמא ןעמ ףראד ווָאטרעציעי םעד
 אב טרָאד ןפראד לָאמא ךָאנ ןעמ טעװ רעמַאט ,טסאגוצ ,סע טסייה ,םיא
 ,עוולעוו ,רע יבא .עטכישעג ענַיײפ א .ווָאטרעציעי םעד ןקעוופוא ןצעמע
 שטנעמ א ,טנעמיד א שטנעמ א ןופ םעש א טאהעג ןבעל ץנאג א טָאה סָאװ
 -רעציעי רעד סע זיא רע זא ,טכארטעג קידנעטש רָאג טָאה ,לאג א ןָא
 רעד טגָאז סע יו ןוא ,סעָאט ןיא טבעלעג טָאה רע ,סיוא ךיז טזָאל .ווָאט
 .סעָאט ןסיורג א ןיא ,ןאמרעגנוי רעקווָאזערעב רעקיזָאד

1660 



 טאמיק ןגעלפ ,טאהעג טלָאה יוזא טָאה עקלאמ עבָאב יד סָאװ ,ךעלעצ
 יד .ריט רעװָאנסָאס רעקירעדינ רעד וצ עקשזעטס עלָאמש יד ןעִיצראפ
 סָאװ ,םעד ץוכא ןוא ,?לביטש לקזיב טכיירגעג ןבָאה רעמייב-םעליוסעב
 ,גנונָאמרעד ענירג לרעטצנעפ סעבָאב רעד ןיא טכרָאשעגנַיײרא ןבָאה ייז
 -כרוד ףא טיווצ-עפיל ןבילקעג טָאה יז :ךיוא ןצונ טכארבעג ייז ןבָאה
 ןיא ,ךעלמעווש ןבילקעג יז טָאה סעניסָא יד רעטנוא .רענייב יד ןציוושוצ
 -עמייל א ןדניבוצ ,ךעלכעל ןכאמ לרעבגע ןטימ יז טגעלפ סעזָאירעב יד
 -עגּפָארא לָאמ ןייא טינ ןבָאה עשלטעטש .ןפירט לָאז'ס -- קָאיל םענ
 -ץזָאירעב ןטרעַײזעג סעקלאמ טימ טנלָאשט ןופ םאטכָאנ םעד טקנעוװש
 ןייק טינ ,עקידייל ןטלאהאב יז טגעלפ סעקינשערומ יד ןיא .סאווק
 ןכירקנָא ןיהא ןגעלפ סעקשערומ עגולק יד ,ךעלשעלפ עטעוועקרָאקראפ
 עטלא .ןפנארב ןסיגנָא ייז ףא טגעלפ עקלאמ עבָאב יד .םינָאראנ יו
 :עופער יד ןביול ןגעלפ זיטאמער טימ טַײל

 ,םיא רעִירפ קנאד א ןזיא ,ךָאנ ןעּפירקס רענייב יד ביוא זא --
 ...ריד םעדכָאנ

 :ןעלטניּפוצ ןוא לזעלג א ןרעקרעביא ךיוא טגעלפ יז
 יד יבא ,סעקשערומ יד ןופ יצ רימ ןופ ,רימ ןופ יצ םיא ןופ ---

 ןעּפירקס רענייב

 -ומעג יז ןוא ןעקלאמ ןפורעג טָאה וװָאר רעטלא רעד ,טלייצרעד עמ
 :טרעס

 ןייג וצ ךעלמעזעב טסדניב ,טרָא םענייר ןפא ךעלמעווש טסבַיײלק --
 ןשיווצ בָאב טימ ןרעמ טצעזראפ וטסָאה ?ּפאנק ריד זיא ,ץעכרעמ ןיא
 -רעד רימ ןעמ טָאה ,ךיז טסמיראב !?קיצניװ ךָאנ ריד זיא ,םירָאװק יד
 רעדעי ןוא ןסַײרוצסױרא טינ דרע רעד ןופ זיא רעמ רעדעי זא ,טלייצ
 טימ גנוצ עשרעבַיװ א יװ ,ךעלבעב טימ טעיײרעגנָא זיא טיוש-בָאב
 .רעטרעוו

 .עקצורב ןסקאוו ןביוהעגנָא םירָאװק יד ןשיוװצ טָאה ןָא ןאד ןופ
 ױו זיא סעמיצ-עקצורב ריא זא ,טלייצרעד טָאה עקלאמ עבָאב יד

 .סערָאּפאק ףא ןרעמ ףראד יז ,ןסָאגעגנָא קינָאה טימ
 לָאמעלא יז זיא סעטָאלב עקיטסבראה ןיא ,ןעיינש עקידרעטניוו ןיא

 -עגוצ ןבָאה עשלטעטש ביוא ןוא ,טַײצ רעד וצ ןעמוקעג ןרעניוועג א וצ
 ;ןבַײלקרעבירא ךיז לָאז יז ,טדער

 ..יקיטעמוא זיא'ס ,טכענ עגנאל ,ןיילא שטנעמ א --
 :ןרעפטנע עבָאב יד טגעלפ
 .ןעוועג קיטעמוא טינ לָאמנייק ,בעל ךיא טַײצ ,רימ זיא ,סנטשרע --

 יד רימ ןכירק לָאמ לפיוו .טימעג קַיור א עכָאלעמ ןַיײמ ףראד ,סנטייווצ
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 ךיא דניבראפ םיוק רעבָא ?םענייניא ןרָאטעּפמיק רעד טימ ּפָאק ןופ ןגיוא
 !ץלא ןָא ךיא סעגראפ --- לּפָאנ םעד

 קינשיוו ןעקנורטעג עקלאמ עבָאב יד טָאה סירב ןכַײר א םענייא ףא
 ןופ רעבעל ןטקאהעג לקעסעמולאּפ א טכאמעג קיטראפ ,זָאלג-ייט א ןופ
 -רעבגניא טימ לָאש ענרעזעלג עפיט א ךיז וצ טקורעגוצ ,גערב זיב גערב
 ,גנערטש ענדָאמ ריא ףא טקוק רעווראס רעד לדנעמ יוװ ,ןעזרעד ןוא ךעל
 -רעבגניא יד ךיז וצ טראשעגוצ ,שיט ןפא לָאש יד טרעקעגרעביא יז טָאה
 :ןָאטעג יירשעג א ןוא ךעל

 ראפ טינ ,זיא דניק סָאד ,טנידראפ רעשַאק בָאה'כ !יוזא טינ קוק --
 !לסעזעג ןטימ ןעגנאגעג ,טכאדעג ריד
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 ,סענעסאכ ,ןסירב ,סנרָאטעּפמיק טימ ןבעל א ןגיוצעג ךיז טָאה יוזא
 ...סעַייוועל

 גיוא ןטימ ןטסעמ ,ןכאז עריא קידנרעטפול ,טגעלפ עקלאמ עבָאב יד
 עמאט ןפא ןטלאהאב רעדיו סע ,טנװַײל עטבעוועג ענעגייא קיטש יד
 ןעק'ס ,רעיילש-עּפוכ ןייק טינ זיא'ס, :ןטכארט קיטעמוא ןוא טרעפוק קעד
 ."ןטראוווצ

 -עפָאה טימ ,סנטַײצראפ ןגעוו גנונַאמרעד טימ ןבעל א ןעוועג זיא'ס
 ץלא זיא לָאמאטימ .רָאי ףניפ רעביא ףא ןוא רָאי ייווצ רעביא ףא גנונ
 ...ןרָאװעג טקידיילעגסיוא ןוא טקעמעגּפָא

 -ראפ ,םענַאּפא ,ןעמ טָאה ריא ןָא ןוא ,טסופ לטעטש עצנאג סָאד ןיוש
 ןטימ טריפ ,ךעלרעטצנעפ ענעגנאהראפ אב יז טציז טכענ יד ןיא .ןסעג
 ,םָארװא, :טנכער ןוא טפעה ןלעג א ןיא סערוש עמורק רעביא רעגניפ
 רעייז ,ענעיכ ,עַײש ,עקמורפ ,עקניד ,עקווַײפ ,עלעשריה .ערעייז ןוא עזייר
 ןטימ טריפ יז ."עלעניוי ןוא עקכונעמ ,עקמיולש ,עקמעכענ ,עלעצנעב
 שטכאמראפ טימ קידנעלקַאש ךיז ,ןציז טבַײלב יז זיב ,גנאל יוזא רעגניפ
 ןיא ןרעקאלפ עלעג םורא ןדָאהאראק ןעיירד ןָא ךיז ןבייה'ס ...ןגיוא
 ןופ ןעיירשעג טימ לביטש ריא לופ זיא'ס .ךעלעפייא ןענערב'ס עכלעוו
 ,ןגיוא יד עלַײװ עלא טנפע ,טכענ עצנאג ןָאטנָא ןיא טציז יז ןוא ...רעדניק
 -עג ,ןסעזעג יוזא יז זיא זַײװמישָאדאכ ...ליורג םעד ןגָאױצקעװא יידעק
 ןָאטעגנָא טכאנ א רענייא ןיא טָאה יז זיב ,סעווָאמאהכעלאמ ןפא טראוו
 -סיוא טינ ,ןוא ןצאל-טעמאס ָאדרָאב יד טימ לטנאמ טאנארג-לקנוט ריא
 ,לביטש ןופ קעווא ,ריט יד קידנכאמראפ טינ ,ץענאהאק םעד קידנשעל

 ןסּפעש א ףא לטנאמ םעד ןטיבעגסיוא יז טָאה ףרָאד א םענייא ןיא
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 -יינקעצ ענעלאפעגנייא יד טימ םענַאּפ ריא .טיורב לבעל א טימ לצלעּפ
 -ראפ לעג לקיטש א יװ ,ןגארק ןכיוה ןופ טקוקעגסיורא טָאה ןקאב עטשט
 עריא סעילאמ ייווצ יו ןסעזעג ףיט ןענַײז'ס ןכלעוו ןיא ,לכלעפ טנקירט
 טינ רענייק ןיוש טלָאװ טציא .ןגיוא עטעװעקאילבעגּפָא סָאװטע ,עיולב
 -ראעגּפָא ןבעל ץנאג א טָאה סָאװ ,עטרעױּפ ןייק טינ זיא סָאד זא ,טגָאזעג
 עריא זדלאה ןופ ןָאטעגסיוא יז טָאה ףרָאד ןטייווצ א ןיא .דלעפ ןפא טעב
 עטלא סָאד .טלעג-עריד טָאטשנא ןבעגעגּפָא ,ןלערק ענעניטשרוב עסיורג
 רעטלא רעד .רעזאכ ןבעל לזיײהריפ ןיא ךיז אב טזָאלעג יז טָאה קלָאפרָאּפ
 רע ,קָאז םענעלָאװ א קונש ןפא רעזאכ םעד ןָאטנָא טכאנאב ףא טגעלפ
 ּפאנק יײסיװַײס רעבָא זיא יז .ףָאלש סעקלאמ עבָאב רעד ןרעטש טינ לָאז
 ןראפ ןזָארג ערעדנא ןוא עװעּפָארק ןסַײר יז טגעלפ ןעניגאב ,ןפָאלשעג
 עטנוואהאב א זיא יז זא ,עטסָאבעלאב רעד טלייצרעד טָאה יז .רעזאכ
 טינ טָאה רענייק .עקבאב ענעגייא ןא ןעוועג זיא ףרָאד ןיא רעבָא ,עבָאב
 -נַיײא טינ עליפא זיא םענייק שטָאכ ,רעדמערפ רעד וצ ןעמוקנָא טלָאװעג
 ,טביילגעג טינ ןיוש טָאה עקלאמ עבָאב יד .עשידִיי א זיא יז זא ,ןלאפעג
 .ןעמוק ץונוצ ריא ןעק עכַאלעמ ריא זא

 עװעּפָארק טקאהעג ,גָאט עלא יװ ,יז טָאה טכאנראפ א םענייא ןיא
 -ריפ ןיא ןעגנאגעגנַיירא קיטסאה זיא עטרעױּפ עטלא ןא .רעזאכ ןראפ
 :לברא םאב ןָאטעג ּפוצ א יז טָאה ,זיוה

 -- סעלסעמ ייווצ ןיוש .דניק וצ טייג בַיײו סעדאלוו !רעכיג םוק --
 !ןבראטש םאב טלאה

: 

 רעמארג א ןיא עקלאמ עבָאב יד ןריפ וצ טכארבעג טָאה עטלא יד
 עבָארג ןופ טנעװ עטעוועקניטעג ןייק טינ ,סעגָאלדָאּפ ענייר טימ בוטש
 -טעב ךאס א ףא .ךעלנירג ןעוועג ךָאנ זיא ייז ןשיווצ ךָאמ רעד .רעצעלק
 ןרָאטעּפמיק יד ןגעלעג זיא סנּפָאקוצ דליב ןקיליײה א טימ טנאוועג
 -ַאּפ סָאד טלעטשראפ טָאה ךיוב ריא ןוא ,סיפ ענעגיוצעגסיוא טימ
 -אב רעד טנאּפשעג טָאה ןוויוא ןזיב לגיּפש ןופ קירוצ ןוא ןיה .םענ
 .סָאבעל

 !ךיוא ןסַײבראפ ,קנורט א ביג !רעסאוו וצ טלעטש !סָאבעלאב --
 ,רעייא ענעקאבעגּפָא רַאּפ א טימ ןסיבראפ ,ןעקנורטעגסיוא טָאה יז

 קידנגייבוצ ךיז ,ןוא ,טעב ןופ לטנעו םוצ רעכעטנאה ייווצ ןדנובעגוצ
 ;ןבױהעגנָא גנערטש ,ןרָאטעּפמיק רעד וצ

 ,ּפָאק ןפא רַאה ליפיוזא טינ טסָאה !ךיז ףלעה ָאט ,ןבעל טסליוו ---
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 ,רעכעטנאה יד םענ !ךיז ריר ,ונ .קידנגיל יוזא ןעזעג בָאה'כ ךעלבַײװ ?פיוו
 יד ןַײא גייב !!רעקראטש ךָאנ ..!ךיז וצ יצ ךעיוק ןצנאג ןטימ ,רעפַײטש
 .!סיורא טינ רענייק ןעק ריט רעטכאמראפ א ןופ ,ענַײמ עמָאכאכ ,ינק
 בלאה -- יײט זָאלג א !סָאבעלאב ...רעקראטש ,עקנירעַײט ,לָאמאכָאנ
 רעדיוו !גנולש ןייא !ּפוז ןייא ,קנירט ,ונ !רעכיג ,רעסאוו בלאה ,קינָאה
 !רעקראטש !ךיז ףלעה !ךיז וצ -- רעכעטנאה יד

 טָאה ןרָאטעּפמיק יד זיב ,טעװעדנאמָאקעג עקלאמ עבָאב יד טָאה יוזא
 -אקראפ עקלאמ עבָאב יד טָאה ןאד .לָאק ריא טימ טינ ןעמורב ןעמונעג
 -נגָארט ןוא *!ףוא סיג; :סָאבעלאב םוצ ןַאטעג יירשעג א ,לברא יד טרעש
 א טימ ןוא טעב םוצ ןפָאלעגוצ ,טנעה ענעשאוועגסיוא יד סיורָאפ קיד
 ,ןקערשרעד וצ ןצעמע טאהעג עריומ טלָאװ יז יו ,לָאק טעשולהעגוצ
 ;ןפורעג

 ריד ראפ ַײסיװַײס ןיוש ךָאד זיא ןטרָאד ,עטיוש ,רעכיג ,םוק ,ונ --
 ,..טינ טרָא ןייק

 ץלא טָאה ןרָאטעּפמיק יד .ןפורעג רעליטש ןוא רעליטש ץלא טָאה יז
 ןוא ךעלשטעּפ טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס זיב ,טמורבעג רעכעה ןוא רעכעה
 ."א-וא; רעַײנ-לגָאּפש רעניד א

 ףא טלאה עקלאמ עבָאב יד יװ ,טקוקעג ןוא ןענאטשעג זיא סעדאלוו
 ,ּפָארא לכַײב ןטימ שעפענ ןקידלּפאצ ןעיולב-ןיורב א עינָאלד רעקניל רעד
 טלטרעוו ןוא רעסאוו ךעלבעל םעד ףא יז טסיג טנאה רעטייווצ רעד טימ
 ;ךיז

 !טנופ ףלעווצ עדאווא טגעוו ,ּפָאלכ א טסָאה --
 ;ןטעבעג ןוא טלקיווראפ טָאה יז
 ,ןסעּפָא סעּפע ביג טציא ,ונ ---
 ייווצ ןסָאגעגנָא טָאה רע .ןָאהָאמאס טכארבעג רעדיוו טָאה סעדאלוו

 .רעזעלג
 בָאה'כ !רעקיש ןייק טינ ןיב ךיא !גונעג .טינ ןעמ ףראד רעמ ,ןיינ ---

 .ןסעּפָא סעּפע ביג רימ ןוא ,קנירט וד ,שזארוק לּפאק א טפראדעג
 ןצייו לבעל קידכעלַײק א ,קינָאה ןוא רעטוּפ טכארבעג טָאה סעדאלוו

 ."עציומ, א ךָאנ *עציומ, א טרימשעג טָאה עקלאמ עבָאב יד ןוא ,טיורב
 לקיטש א וצ ךיד טעמרָאק עמ ןעוו .ץעידָאלַאמ א טסיב ,עקבאב ,ַײא --

 !רעדניק טאהעג ןיילא ךָאנ וטסלָאװ ,טַײצ
 !טאהעג ריא ראפ בָאה ךיא ?טאהעג טָאה ענַײד ,טסניימ !עדאווא --

 טסבייה םערָאװ ,ןפָאלש ןייג טסלָאז טַײצ עקיטכיר יד טציא זיא רעטַײװ ןוא
 .ןרָאטעּפמיק רעד אב ןציז לע ךיא ןוא ,ךיז גייל ייג .ןטַײקשיראנ ןדייר ןָא

 -אלוו זא ,טסּוװעג ןיוש טָאה עקלאמ עבָאב יד .געט ןעגנאגעג ןענַײז'ס
 רעד ,ןעגנאגעגמורא זיא ןרָאטעּפמיק יד .ףרָאד ןיא עטסָאראטס זיא סעד
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 עטשטעלּפעצ-טיירב סָאד ,ךעלזָאר ןרָאװעג טיור ןופ זיא רענערָאבעג-ַײנ
 ,לבלַײמ ןיא םיא אב טילבעצ ךיז טָאה סָאװ ,טַײקסַײװ יד ,רעלעמש לזענ
 -נווַייל עכייוו א ןעלקיוומורא טגעלפ יז :טלייהעגסיוא עקלאמ עבָאב יד טָאה
 ןוא רעסאוו-ץלאז ןיא ןעקנוטנַיײא ,רעגניפ םעניילק םורא עקטאמש ענעט
 עטסָאראטס ןטימ ןסע טגעלפ יז .לדנעמוג ןַײז ןוא לגניצ ןַײז ןשיווסיוא
 ,סטעפ סָאד לפעל ןטימ קידנראשּפָא ךיגפא ,לסיש ןייא ןופ בַײװ ןַײז ןוא
 ,שטנעמ רענעגייא ןא ןרָאװעג זיא יז

 םעד ןענעפע עיסאכימ טגעלפ ,בוטש ןיא ןעוועג טינ זיא סעדאלוו זא
 ערעדנא ןוא שעוװ ,לּפָאג-לפעל ענרעבליז קידנזַײװ ,ןוא טרעפוק םענירג
 :ןגערפ ,ןכאז

 ,ןעמונעג טינ ןטלָאװ רימ ?דניז א זיא'ס ,ישעבָאב ,וטסניימ יו --
 ?יוזא טינ .ןעמונעג ערעדנא ךָאד ןטלָאװ

 ,ּפָאק ןטימ ןעלקָאש קידנגַײװש טגעלפ עקלאמ עבָאב יד
 "אווק זיא יז :םעלָאכ ןייא ץלא ןעמעלָאכ ריא ךיז טגעלפ טכענ יד ןיא

 רע ,קילבנָא סעסעדאלוו טָאה לעױמ רעד ,דניק סָאד טגנאלרעד ,רעט
 ןופ ךיז ןטיש סע ןוא ,ךעלדניוו עטלקיוועגרעדנאנאפ קירוצ ריא טפראוו
 טַיײרש יז ...ךעלסיפ טימ ךעלטנעה עטקיטולבראפ ךאס א ,ךאס א ןטרָאד
 :ריא ףא טַײרש עטסָאראטס רעד ןוא ,ףָאלש ןופ

 טינ ךימ טסזָאל ,טפלעה רעקידרעמוז רעד ןיא סיוא ךיז טעב --
 !סָאװ ןסייוו םידייש ּפָאק ןיא ךיוא יוזא טכירק'ס ,עקבאב ,ןפָאלש

 רעקידרעמוז רעד ןיא רָאנ טינ ןעגנאגעג טלָאװ עקלאמ עכָאב יד
 טָאה ןָא געט עטשרע יד ןופ .ןגָארט ןגיוא יד ּוװ ,קעווא טלָאװ יז ,טפלעה
 -סיוא ליפעג א ןעוועג זיא'ס .ןיילא עניס רָאנ טינ טליפעג ןסעדאלוו וצ יז
 .רעגַײנ ןוא עניס ,לקע ןופ טשימעג

 טלמוטעצ ןוא ןעגנאגעגניײרא זיא עטרעױּפ א ,ןפָארטעג ךיז טָאה'ס
 יד טנערבראפ רענאזיטראּפ ןבָאה ןענאדנופ טסרָאיװ ףניפ, :טלייצרעד
 ןבָארגעגנַיירא ךיז טָאה עיסאכימ ."םענייניא ןשטַײד יד טימ רוטאדנעמָאק
 ןעגנאגעגניירא זיא סעדאלוו .טעיאװעג ןוא טנאוועגטעב ןכייוו םעד ןיא
 :ןעירשעצ ךיז ,סאג ןופ

 סע .בוטש ןיא ןזָאלנַײרא טינ םענייק ,טגָאזעג ךיא בָאה לָאמ לפיוו ---
 ?ןעמונעג בָאה ןיילא ךיא .לאג יד ייז טצאלּפ'ס ןגיוא יד סיורא יז ןכירק
 זא !עירב ענעכָארקעצ ,טעב ןופ סיורא !טַײל עכעלרע ןענַײז עלא יז
 ענעביוהעגפוא יד טימ ןעיסאכימ וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רע --- ...טינ
 ,ןטסיופ

 ,ץלא ןערבראפ ...טינ ךעיוק ןייק בָאה'כ ,עריומ בָאה'כ ,עקנידאלוו ---
 .טצכולשעג עיסאכימ טָאה -- !טינ ךאז ןייק ףראד ךיא ,סיורא ףראוו
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 ,טכארבעג טסָאה וד טינ ףּפָארט רענעקנוטשראפ !?ןפראווסיורא ---
 !ןפראווסיורא טסעװ וד טינ

 :טכארטעג ,לגיוו-גנעה סָאד קידנעלקַאש ,טָאה עקלאמ עבָאב יד ןוא
 ?!רעטָאפ-עטאט ,ןרעה טינ רעמ רע לָאז םענערָאבעג:ַײנ ןופ יירשעג ןייק,

 -לפעל ענרעבליז .סטוג-ןוא-בָאה טימ בוטש יד ןעוועג זיא טּפָארּפעגנָא
 -- רעכעלַײל רעדנעלָאה ןצוט .ענרעצליה טימ ייז ןבָאה ןסעגעג -- לּפָאג
 עסיורג .עינוג רעטבעוועג רענעגייא רעד ףא ייז ןענַײז ןפָאלשעג ןוא
 יד ,ןוויוא ןפא ןגעלעג ףורא ןקעד יד טימ ,עטנירגראפ ןענַײז סעצינדעמ
 -עג טָאה רעגייז רעד .ּפעק ערעייז ןטלאהעג קידלודעג ןבָאה רָאנ סנשיק
 ןוויוא לקניוו א ןעזעג ךיז טָאה לגיּפש ןיא ןוא ,ָאש א ךָאנ ָאש א טלייצ
 ןזיווטג טָאה רע סָאװ ,ץלא םעד טָאטשנא ,לגיוו ןופ קירטש ריפ יד ןוא
 ...גנאל טינ רָאג ךָאנ

 ךיז טגעלפ ,ןעמעקוצ ךיז טגעלפ סעדאלוו ןעוו ,סנגרָאמירפ יד ןיא
 טימ טייטש יז :סקיזַיײא עקוויצ ןָא ןענָאמרעד דימָאט עקלאמ עבָאב יד
 אב --- ,ּפָאק םורא ּפעצ יד סיוא טגייל ,לגיּפש םאב טנעה ענעביוהראפ
 ןעמ טָאה לטעטש ןיא ןוא .לגיּפש אזא טארוקא ןענאטשעג זיא ןקיזַײא
 ןוא טייטש יז יו ,ןּפאכוצ ןעמ טעװ ןעקוויצ ,ןעמעוו-ןעמעוו זא ,טדערעג
 א ,ךאס א ךָאנ טימ ,עמאמ-עטאט טימ עקוויצ טגיל ...טציא ןוא ...טייג
 ...בורג רעסיורג א ןיא ךאס

 ענירּפושט רענעסקאלפ רעד טימ סעדאלוו סיורא טקוק לגיּפש ןופ
 .ףעצראּפ ןקיטליגכַײלג ןרעביא

 ,זָאלג טרָאס אזא ןופ זיא רע ,לגיּפש םעד גנעהראפ ,סעדאלוו --
 .דָאב א ןיא יו זיא בוטש ןיא ןוא ,טַײקמעראו ראפ עריומ טָאה סָאװ
 -לאמ עבָאב יד טָאה --- !רענַיײד טציא ךָאד זיא רע ,לגיּפש םעד עווענאש
 ,ןטלאהעגסיוא טינ עק

 ;ןיילא ךיז טימ טסעומשעג ,לגיּפש םעד קידנעגנעהראפ ,טָאה סעדאלוו
 לעוו רָאיארעביא ?ןגיוא יד טײל ןסיײרפוא ןעמ ףראד סָאװ ,עדאווא --

 לגיּפש ןראפ סע טעװ ,טיפוס ןכיוה א טימ בוטש עַײנ א ןעיובסיוא ךיא
 ,ןטסָאמעגנָא יו ןַײז

 -עגנָא קאה ןופ לטנעה ןטימ קידנשטעווק ,טָאה עקלאמ עבָאב יד ןוא
 :ּפָאט-ןוהושט ןיא טמורבעגנַיײרא ,סעפיוא יד ראפ עבלוב עטכַאק

 רעטצעל רעד ןוא ,ןסיורג א ןעז ןבעלרעד טינ וטסלָאז ןוז ןַײד --
 !ןַײז ריד אב רע לָאז

 םעד עקלאמ עבָאב רעד ןופ ןָאטעגּפָא טָאה ןסעדאלוו וצ עניס יד
 רעטצניפ יװ ןוא ,ןוויוא ןופ טקוקעגּפָארא יז טָאה טכענ יד ןיא .ףָאלש
 ןיא רענייצ יד ןוא םענָאּפ ןַײז ןעזעג יז טָאה ,בוטש ןיא ןעוועג טינ זיא'ס
 ,ליומ ןקידנעּפָארכ םענעּפָא ןַײז
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 א ןיא געט עכעלטע ןטלאהראפ ךיז טָאה רע ,ןפָארטעג ךיז טָאה'ס
 .ףרָאד ןקִיַיײברעד

 רע ןעוו ,קילב ריא ןענעייל וצ ןעוועג לגוסעמ טלָאװ סעדאלוו ןעוו
 ףא טָאה עקלאמ עבָאב יד זא ,טליפרעד רע טלָאװ ,טרעקעגמוא ךיז טָאה
 ןסָאלשאב גנאל ןיוש יז טָאה ןעיסאכימ ןגעוו .טראוועג קראטש םיא
 רעבָא ןסעדאלוו ןגעוו .רעפעפ ןָא ןוא ץלאז ןָא -- סטכעקעג עוועראּפ
 געט עצנאג יז טָאה ראפרעד עקאט ןוא ,שרעדנא רָאג טכארטעג יז טָאה
 םעד וצ .דניק ןטימ ןעיסאכימ ּפָא ןעמ טקיש יוזאיו ,טעווענאלּפעג טציא
 קידנצפיז ןעגנאגעגמורא געט עטצעל יד עיסאכימ סעּפע ךָאנ זיא םעלא
 סעּפע טלאהאב יז זא ,ןענאטשראפ טָאה עקלאמ עבָאב יד .קידנעצכַא ןוא
 -סיוא ךיז טָאה עיסאכימ זיב ,טגערפעג טשינרָאג טָאה יז .ריא ןופ סיוא
 ,בוטש ןיא ןעוועג טינ זיא סעדאלוו ןעוו ,ץראה סָאד טדערעג

 ףרָאד ןיא ןלעוװ --- ,טלייצרעד יז טָאה --- ,קיטנוז גָאטכארעביא --
 רימ ןוא ,זדנוא וצ ןפור ייז טעװ רע זא ,סעדאלוו טגָאז .ןשטַײד ןעמוק
 טימ סנזדנעג ןכָאק ןעק ךיא .לּפע טימ זדנעג ענעטָארבעג ןכאמ רע טסייה
 ךָאד טסנעק וד ןוא ...לָאמ עטשרע סָאד ךיא רעה לּפע טימ רעבָא ,טיורק
 !ןפאשאב ןרעוו זומ ,טגָאז רע זא ,רע ?םיא

 טרא סָאװ ,רעטַײװ ןוא !טַײצ ָאד זיא קיטנוז גָאטכארעביא זיב ,ונ --
 עבָאב יד טָאה -- ,ןַײז טעוו סנטָארבעג יבא ,ןטָארב טעוו'ס רעוװ ,םיא
 ,טסיירטעג עקלאמ

 ךיז טָאה ענעי זיב ,ןעיסאכימ טימ טעדױסעג גנאל יוזא ךיז טָאה יז
 ;ןסעדאלוו ראפ טנייוועצ

 יז ךָאנ קנעב ךיא ,עקנידאלוו ,עמאמ-עטאט וצ ןרָאפ ליוו ךיא ---
 ,בַײװ ןַײמ ,רָאפ :טגָאזעג ןיילא וטסלָאװ ,טאהעג לכייס טסלָאװ ---

 -- ,עקלאמ עבָאב יד טשימעגנַיײרא ךיז טָאה --- !רָאפ ןוא דניק'ס םענ
 טסעג ענַײד ?בוטש ןיא ןעיירדמורא ךיז לָאז יז ,קיטיינ עקאט טספראד
 ,ּפָא טינ ךאז ןייק ןופ ךיז ןגָאז ןשטַײד ןוא !טינ סעגראפ ,ןשטַײד ןענַײז
 ךָאנ ןוא ,קאמשעג עדאווא ןענַײז זדנעג ענעטָארבעג ,דעביק זיא דעביק
 -ייוו ןוא ..!טכעלש טינ ךיוא לבייװ גנוי א זיא עקשאמ רעזעלג עכעלטע
 ןסעגעג גונעג :טכארט ךיא ...סעדאלוו ,ןגָאז טלָאװעג ריד ךיא בָאה רעט
 ךיא בָאה ןענאדנופ טסרָאיװ קיצפופ א .ןריר וצ ךיז טַײצ !טיורב ןַײד
 -שיטאבעלאב רעד ןיא ןפלעה ייז ךיא לעװ ,ענסעוו וצ טייג'ס .םיוויורק
 ,..טַײק

 טלָאװ ךיא יו ,עקבאב ,ןָאטעג ּפאכ א םעצולּפ ךיז וטסָאה סָאװ ---
 לָאז ?סעּפע ןעד גָאז ךיא ?קע ןרעטנוא רעולוּפ טגיילעגרעטנורא ריד
 -אלוו טָאה -- ,ןעז ןעמ טעװ ,ןרעקמוא ךיז טעװ יז !ץיז וד ןוא !ןרָאפ יז
 ,דייר סעקלאמ עבָאב רעד טקאהעגּפָא סעד
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 רע ןעוו .ןעיסאכימ טריפעגקעווא ןיילא ןגרָאמ ףא עקאט טָאה רע
 ןוויוא רעד :ןרעדנּוװּפָא טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא
 גיל שטָאכ -- סעגַאלדָאּפ יד ןוא ןבָאשעגסױא טנעװ יד ,טסַײװעגּפָא
 .עשאק ייז ףא

 זיא ,ןסעדאלוו טימ ןיילא ןבילבעג זיא עקלאמ עבָאב יד ןעוו ,טציא
 גנאל טָאה'ס .רעִירפ יװ ,רעטגנערטשעגנָא ןוא רעקיורמוא ןרָאװעג יז
 עקיבוטש יד ןוא עשיפרָאד יד זא ,טניווועגוצ ךיז טָאה יז זיב ,טרעיודעג
 יז טָאה טציא ןוא .דניק שידַיי א זיא יז זא ,טינ עליפא ןטכארט
 ןוא דנעו רעדעי ןופ ,ריט ןופ ּפירקס רעדעי ,טָארט רעדעי ןקָארשעג
 ןוא טעכיוק עריא עלא .עטלּפאצראפ א ןרעוו יז טגעלפ סעסעדאלוו רעק
 יז טָאה ,ןבעל ןיא ןענאטשעגַײב ריא ןענַײז סָאװ ,סענָאשקא עצנאג יד
 ךעלרעסיוא ןַײז וצ יידעק ,ךיז ןופ ןזָאלעגּפָא טינ עגער ןייא ףא טציא
 ץראה ךעלרע ריא ןוא ךעיומ רעטלא ריא .ךעלרעסיוא רָאנ רעבָא ,קִיור
 ןעוועג טלָאווס ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה לָאמליײט .טורעג טינ טָאה
 ,ךעלעגיוו עטסוּפ ןזָאלעג, .לטעטש ןיא טבַיײלב יז ןעוו ,רעסעב ןוא רעכַײלג
 -אלװ יװ ,קידנקוקוצ ךיז ,טכארטעג יז טָאה -- ."ןגיוו יז לָאז טניוו רעד
 ,ףרָאד ןיא טעוועטאבעלאב סעד

 טעברא טאהעג רע טָאה ,ןרָאפעגקעווא ןענַײז דניק ןטימ עיסאכימ טניז
 ,טסיזמוא טינ ,ןוז א סרענלימ ןכַײר א ןעוועג זיא סעדאלוו .ּפָאק ןרעביא
 טריפעג טָאה סעדאלוו .עטסָאראטס א ראפ טכאמעג ןשטַײד יד םיא ןבָאה
 ןיא סעטאט ,רעדירב ,ןיז טאהעג ןבָאה סָאװ ,יד וצ סעווָאמאהכעלאמ םעד
 יד טימ טלייטעג טָאה רע .רענאזיטראּפ יד אב ןוא יימרא רעטיור רעד
 ןייק טסּוװעג טינ טָאה רע .ענעמוקעגמוא יד ןופ ןגעמראפ סָאד ןשטַײד
 עטפיורשעגסיורא ,עבאטש ענרעזַײא ןא .טגיוטעג םיא טָאה ץלא .גונעג
 ןעלצרָאװ יד טימ ןבָארגעגסױרא ,רעמייבטכורפ זיב ,בוטש סנכַאש א ןופ
 .דָאס ןדמערפ א ןופ

 ,ןייטש טינ בוטש ןיא םיא אב לָאז לגיוו ןייק ,ןַײז רע לָאז ןטלָאשראפ;
 -- ,"ןרעה טינ רעמ רע לָאז םענערָאבעג-ַײנ ןייק ןופ יירשעג ןייק ןוא
 סָאד ןטלָאשראפ ךיוא ןיילא ךיז ןוא טעשטּפעשעג עקלאמ עבָאב יד טָאה
 ןוא ןסעדאלוו אב טסציז !שעפענ רעלעפָאש ,לטָאברעוװװיױא, :ןייבעג
 ןייא .טייווצעצ ןוא ןרָאלראפ ןעוועג זיא יז .*ןסיב ןטימ טינ ךיז טסגרעוו
 -- עטייווצ יד ,סעוורוכ רעביא םוא טעקנָאלב לטעטש ןיא עקלאמ עבָאב
 טעוועבארעג טָאה סָאװ ,רעד; .ןסעדאלוו ןופ ּפָארא טינ גיוא ןייק טמענ
 ןגייא ןַײז טעליוק ןוא טעוועבאר רעד ,ענַײמ ןעגנערבמוא ןפלָאהעג ןוא
 טכאנאב קידנרעה ,עטלּפאצראפ א טכארטעג יז טָאה --- "!ךיוא קלָאפ
 "!טעוועטאר, ;סעליוק
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 -עגנָא טָאה עקלאמ עבָאב יד .קיטנוז רעטראגעג רעד ןעמוקעג זיא סע
 טגײלעגנַײרא ייז .ךעלּפַײרג ענעצייוו ןוא ץלאמש טימ זדנעג יד טליפ
 ןוא סעקוװָאנָאטנא טימ טגיילעגמורא ,עצינדעמ רעטרעַיישעגסיױא ןא ןיא
 -ראפ ןעמונעגסיורא ייז טָאה יז ןעוו .ןוויוא ןיא טלעטשעגניירא ,ןטסָאלּפ
 טָאה סע ןוא ,טניורבעגוצ סָאמ רעד ןיא טארוקא ןעוועג ייז ןענַײז ,עקיט
 -סיוא םיא טָאה יז ...ריט יד טלגיראפ טָאה סעדאלוו זא ,טקעמשעג יוזא
 -ניירא .עקשאמ עקאמשעג א ןָאהַאמאס ןופ ןכאמ וצ יוזאיו ,טנרעלעג
 -ָאמאס ןסָאגעגנָא ,ןעמיולפ ,ןשראק עטנקירטעג ראווָאמאס ןיא טגיילעג
 טָאה ,עקשאמ יד טכוזראפ .טכָאקעגפוא סָאד ןוא קינָאה לסיב א ,ןָאה
 ;טביולעג קראטש סעדאלוו

 טסָאה ,עקבאב ,ךע !רעגניצ יד ןעגנילשּפָארא רימ אב ןלעוו ייז ---
 !סעציילּפ יד ףא ּפָאק ןשיווטיל א ןוא טנעה עשיווטיל

 -סיוא ךיז טָאה עקלאמ עבָאב יד .טסעג יד ןענעגעגאב קעווא זיא רע
 ,גיול ןוהושט א קישטעּפירּפ ןפא טכָאקעגפוא ,ןשאוועגמורא ,ןגָאװצעג
 זיא סע .שיט ןפא ראווָאמאס ןטימ זדנעג ענעטָארבעג יד טלעטשעגקעווא
 סעדאלוו סָאװ ,ןייטשראפ טנָאקעג טינ טָאה יז .טַיײצ-סעמראוו ןעוועג ןיוש
 םעד .ןסעגעג טינ טשינרָאג טָאה ןיילא יז .טסעג יד טימ ָאטינ ךָאנ זיא
 ריא זיא סנטָארבעג ןופ ךעייר רעד .סענָאט א ןעוועג ריא אב זיא גָאט
 טקעדעגנַײא ךיז ,ןוויוא ןפא ןכָארקעגפורא זיא יז ,רעדיוורעד ןעוועג
 טָאה --- *!רעטָאפ-עטאט ,ןייטש טינ םיא אב לָאז לגיוו ןייק. .ץלעּפ ןטימ
 טּפאלק עמ ,טמעלָאכעג ריא ךיז טָאה סע .קידנפָאלשנַײא טכארטעג יז
 עטיור יד ,טעוועטארעג ןענַײז רימ ,ףוא ייטש, :טַײרש עמ ןוא ריט ןיא
 -גיירא טָאה ןוא ןוויוא ןופ ןכָארקעגּפָארא זיא יז *ןעמוקעג זיא יימרא
 ,ןסעדאלוו ןזָאלעג

 ךיד טָאה עמ זא ,טניימעג ךָאד בָאה'כ ,עקבאב ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ץעווינ ןיא .ןעמענ סָאד לָאז ערעלָאכ א ,טּפאלקרעד םיוק ךיז ,טעליוקעג
 ןעמעוו ,ןעמונעגוצ ,יײז ןענַײז ןעמוקעג חדנעג יירד עניוזא טכארבעג
 !ןעגנאגעג טינ יז ןענַיײז רימ וצ ןוא ,טפראדעג ןבָאה ייז

 עבָאב יד טָאה --- ,ןפראווסיורא טינ טסעוװ ,טלאק זיא'ס ,עשַאקשינ --
 ,טסיירטעג עקלאמ

 ןיוש ךיז טָאה רע .טדער יז סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה סעדאלוו רעבָא
 -נורטעג ,סנזדנעג ןטינשעג ,שיט םאב ןסעזעג זיא רע .טסיירטעג ןיילא
 ,םִיאכעל ןיילא ךיז טימ ןעק

 -ראפ ןרעטנוא טנעה יד טימ קישטעּפירּפ ןבעל ןענאטשעג זיא יז ןוא
 .ךעט
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 !שיט םוצ ךיז ץעז !טינ רימ טסלעפעג !עקבאב --
 ןױש בָאה'כ ,רענייצ ענַײמ ראפ טינ זיא סנטָארבעג אזא ,ןיינ ---

 .טרעפטנעעג יז טָאה -- ,עשאק-עבלוב ןסעגעג
 יד .טרעזאכעגרעביא רעקיש סעדאלוו טָאה -- ?עשאק-עבלוב --

 רע יװ ,טקוקעג .קישטעּפירּפ ןבעל ןענאטשעג ץלא זיא עקלאמ עבָאב
 ,טכאמראפ בלאה ןעוועג ןענַײז ןגיוא עריא .זָאלג א ךָאנ זָאלג א טקנירט
 ,טַײצ עקיטכיר יד זיא'ס זא ,ןעזעג טוג טָאה יז רעבָא

 .ןעירשעגסיוא יז טָאה --- !ןעקנירט וצ גונעג --
 ענַײד טיה ףרָאד רעטלא ,ךיא קנירט ליפיוזא ,ליוו ךיא לפיוו ---

 -םוא טלָאװעג ךיז ןוא ןעִירשעגסיוא רע טָאה -- !ןעלצרָאװ עקידעכעטש
 ,טרָא ןופ ןבייה

 קעווא ןעק שעפענאה-ןבשזעכ ריא זא ,טליפרעד טָאה עקלאמ עבָאב יד
 ןטָארטעצ וטסָאה גנוילב רעד טימ גנוצָארּפש ענירג יד, .ךיור ןטימ
 ןעלצרָאװ ענעקורט ענַײמ ןיוש ךיא ףראד -- טקאהעגרעטנוא רעבמעד
 ,ןגיוא עריא םיא ןופ קידנזָאלּפָארא טינ ,טכארטעג יז טָאה --- *!ןטיה טינ
 ןעמונעג ןוא עקלָאּפ א ןטינשעגּפָא טָאה רע זא ,ןעזרעד טָאה יז רָאנ יו
 -עטאר וצ יו ,טעּפמיא אזא טימ ןוהושט םעד ןָאטעג ּפאכ א יז טָאה ,ןעַײק
 ,קידנפיולוצ ,ןוא ,ןעייו עטסרעווש עטצעל יד ןופ ןרָאטעּפמיק א ןעוו
 ,םיא ףא דוז יד טרעקעגרעביא

 טּפעלשעגּפָארא טָאה יז .בוטש יד טליפעגנָא טָאה עראּפ עטכידעג א
 סע .טיורא זיא ןוא סעציילּפ יד ףא ןפרָאװעגפורא ,ןוויוא ןופ ץלעּפ םעד
 יז .ןשטנעמ טימ לופ ןַײז ףראד סאג יד זא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה
 טכַײל א ,טכאנ עטנרעטשעגסיוא ןא :טקוקעגמוא טרעדנוווראפ ךיז טָאה
 ןוא טעיליּפשראפ ךיז ,לברא יד ןיא טנעה יד טקעטשעגנַיירא .לטסערפ
 רע טעװ לגיוו ןייק ..!ןשאוועג טינ טנעה יד קנאד א, :ןָאטעג טכארט א
 :ןטעבעג ןוא ןרעטש יד וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ."ןקוקנָא טינ רעמ ןיוש
 עלעּפאק א ךָאנ בעל ךָאנ ךימ זָאל ,למיה ןיא עטאט ,ךעלגעמ ביוא,
 ,*...רעמ טינ ,ןבעל
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 יקצינבוג רעדנאסקעלא
 טערטרָאּפ סמעכיילא-םעלָאש

1 

 ,רעבָא ,גנילירפ .רעטניוו ייס ,רעמוז ַײס סענסָאס ןביילב סענסָא
 ןרעו ,ךעלעטנאמ עראד ערעייז ןופ סיוא לייש א ךיז ךעלעקשיש ןעוט
 רעד ךיוא ךיז טעטיוװצעצ ,קידנקוק ייז ףא ןוא ,ןירג-טשירפעגּפָא
 טלפעװו עצנאג א .רעמייב-ןשראק יד ןוא עכומָאירעשט עטלא יד ,זעב
 רעוו .ןוז רעקידנדנעלב רעד ףא רירעמעש א טיג ןטייווק עקידנקעמש
 גנילירפ םוא טינ ביוא ,דרע-רעטומ יד ןעוועגליּפ ןטסניימוצ ןעד טוט
 .?ןעמאי עטַײװ יד ןופ ןטפאז ערעייז ןּפעש סָאװ ,ךעלעראמכ-למיה יד
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 טמעשראפ ןוא ןוז יד רעדיוו ךיז טעילאּפעצ לדנגער דניל א ךָאנ
 א ןּפאכ ,געוו ןופ דימ ,ןטאדלָאס ּוװ ,לביטשדרע עטכַײפ סָאד ךיוא טינ
 .ָאש רָאּפ א יו רעמ טינ -- ףָאלש ןקאמשעג

 ,קידנעיָאװ ןוא קידנפַייּפ ,ןדאיראנס ןעילפ ןגעמ לביטשדרע ןרעביא
 עטסיוו יד למערד ןקִיורמוא ןפיט ןכרוד ןגָאזנָא ,ןרעמָאי געמ "עמאר, יד
 טאדלָאס םאב ףָאלש רעד רָאנ ,"...וזזעוו --- וזזעוו -- וזזעווע :ערוסב
 ,ץלא ןופ רעקראטש טבַײלב

 לָאז .למערד ןטימ ךיז טלגנאר ןוא רעטכעוו א טייטש גנאגנַיירא םאב
 -אב שטָאכ ךיז לָאז יצ ,סעראנ יד ףא ןָאט עפירקס א רעצעמע שטָאכ
 ןעיצ טרָאד טמענ ָאקנעמילק -- לרעַייפ ּפאנק א רעטצנעפ ןיא ןזַײװ
 םעד טליפרעד ןעמ טלָאװ לביטשדרע ןיא יו טקנוּפ ןוא ...עקּפיּפ ןַיז
 .ןפורעביא ךיז ןוא ןעקשוש ךיז טרָאד ןָא ןעמ טבייה ,שינעגָאנ סרעטכעוו
 -אב סע ןעוו ,עמָאשענ רעד ףא ןעדונ רעקינייו ןָא טבייה ןאמכאוו םאב
 ,רעפָאש רעד ,קאוויּפס ןכלעוו ןופ ,"סיליווע רעטנאקאב רעד ךיז טזַײװ
 ,לסעפ םענופ ןיזנעב ןסיגוצנָא יידעק ,סיורא טצנאט

 ןרָאפעגמורא טכאנ עצנאג א לארענעג רעד זיא ןישאמ רעד ףא
 םוצ ךיז ןטיירג סָאװ ,ןקלָאּפ עלא ןיא ןעוועגסיוא ,ןלייט יד רעביא
 ..ןילרעב ףא ףירגנָא

 טכוז ָאקנעמילק .טינ רענייק ןיוש טפָאלש לביטשדרע םעניילק ןיא
 -ענּפָארא טכאנאב ףא זומ רע :עועט ןַיז ןיוש זיא אזא .סעקטָאמבָא יד
 -עװרָאב א ןסעזעג רע זיא טציא זיב ."סעקטעקנאט/, יד סיפ יד ןופ ןעמ
 :עלעווירב עבלעז סָאד ןוא סנייא ןבירשעג ,רעס

 ,."?וטסיב ּוו ,עניּפרָאה ערעַײט;,
 טבַײרש ָאקנעמילק זא ,לָאמ לפיוו ןיוש :רעטכעלעג ןופ ןכַײק ערוועכ

 טבַײלב סקָא רעטראּפשעגנַײא ןא יו ןוא ,רעטרעוו עכעלטע עבלעז יד
 .."?וטסיב ּוװ ...עניּפרָאה; :ןבלעז םעד ןוא ןייא ףא ןייטש רע

 .טינ רע טזָאל ,ווירב םעד ןָאקנעמילק ראפ ןבַײרשרעד ליוו רעצעמע
 -כעלעג רעד רעקיכליה ךָאנ ןוא למוט רעד רעסערג ךָאנ טרעוו סע ןוא
 ...רעט

 -אמראפ לפַײה א ןגעלעג ָאד זיא טונימ עכעלטע טימ קירוצ טשרע
 םיוק רָאנ ,ףָאלש ןופ טדערעג ןוא טמעטָאעג רעווש ,ןשטנעמ עטרעט
 ןיא ריר א סעּפע ךיז טיג ,ןגױא ענַײז טאדלָאס רעטשרע רעד טנפע
 ןָא טבייה יז ןוא ,ריא ךרוד רעטיצ א ךרוד טייג ,עסאמ רעיורג רעד
 ...ןבעל

 "ישכ טימ טקוקאב ,עלעסעק עווענימוילא סָאד רעצעמע ןיוש טמענ
 -םארג:טרעדנוה רעד ךיז טעטיױב סע רעכלעוו ןיא ,עגאילפ יד סע
 ...ןסע טימ ןקעמש ןָא טבייה עקנאילמעז ןיא ןוא --- ןּפָארט
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 ,"סיליוו, ןַײז טימ ָאד זיא קאוויּפס עשאי זא ,ןעעזרעד ןטאדלָאס יד
 ,ןעמוקעג זיא לארענעג רעד זא ,ןָא ךיז ןעמ טסיוטש

 -עייסקעלא ייסקעלא ןעוו ,ןאסאכ ןופ ךָאנ טייג םעש סווָארָאגָאטָאלָאז
 ךָאנ קנאט ןַײז ףא ךיז ןָאט גָאי א טניגראפ לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה שטיוו
 םעד ןעװעטאשטוצכָאנ ןלאב א טפָא ךיוא רע זיא טציא ןוא .רענָאּפאי יד
 ,ןענארעטעוו עטלא .לטיזיוו א ףא "ץירפ, םוצ קנאט ןטימ ןַײרא ,שטַײד
 ,"סיליוו, םעד םורא ןּפעלק ,לארענעג רעייז גנאל ץנאג ןיוש ןענעק סָאװ
 סוװָאיבָארָאװ רָאיאמ םעד ןופ סיורא טעװ ווָארָאגָאטַאלַאז זיב ,ןטראוו
 ,לביטשדרע

 טסַײבראפ קאוויּפס עשאי ןעוו :ןעמיס םעד ןיוש טסייוו ָאקנעמילק
 טסייה ,גיא עטכער סָאד וצ עלעּפאק א טכאמ ןוא פיל עכעלבָארג ןַײיז
 "..טייג לארענעג רעד ,ערוועכ ,רענייב יד ּפָא טגָארט; --- סע

 .טעּפש ןיוש זיא ןעיירדסיורא ךיז טנעה סװָארָאגָאטָאלָאז ןופ רָאנ
 וטסָאה טכער -- ,םורא ךיז טקוק ןוא רע טגָאז -- ,ָאקנעמילק ---

 אזא ראפ "עוואלס, א טמוק'ס !"דנאנידרעפ ,, םעד ,ןָאטעג פאלק א םיא
 -עג ענָאטאמ רעדנא ןא ריד ךיא בָאה לַײװרעד רעבָא .טעברא לקיטש
 ..!קאוויּפס ,עקמוס-דלעפ יד גנערב .טכארב

 סָאװ ,דלודעגמוא טימ טראוו עמ -- טרעווילגראפ ןעייטש ןטסיקנאט
 ..?ןָאקנעמילק טכארבעג לארענעג רעד טָאה סניוזא

 ,לטסעק-טנעמורטסניא ןקיטַײז א ןיא ךיז טעקרָאּפ קאוויּפס סייב
 רעד קעווא לעטש א גיוא סָאקנעמילק ראפ ךיז טיג ,לטַײב םעד קידנכוז
 ..."דנאנידרעפ,

 ָאד ץעגרע ןכָאק ןטאדלָאס .יינש רענבירד א ןאד ןטָאשעג טָאה'ס
 -נָאק יו יוזא ןוא .עשאק ענעשזריה עטעפ סעיציזָאּפ יד אב טַײװ טינ
 ,ייוצ ןוא סנייא סע טרעיודעג ,טכָאקעצ לאטנעמָאמ טרעוו טארטנעצ
 .עלעסעק לופ א רעטנוא רעצעמע ןיוש טקור ןָאקנעמילק ןוא

 עמ זא ,טסייה סָאד --- ..!שעשאילּפס עינ ,איטסָאק ,ישוועיַאּפ עינ ---
 ,ןצנאט טינ ןעמ טייג ,קירעגנוה זיא

 שטָאכ לָאז ץירפ רעד זא ,סנבָארגצוש יד ןיא לאפ אזא ןעוועג ןעד זיא
 ןופ טסיש רע רעדָא ?סטכעקעג לפעל א ןסעפוא קַיור ןזָאל לָאמ ןייא
 עָאנאה טינ לָאז ָאקנעמילק יבא ,"עקשוקוק, יד טסערעד טינא ,יישנארט
 ךירק א טוט ,טױה רעלעה רעד ןופ ,טציא ןוא ...עדוס רעד ןופ ןבָאה
 רעקיזָאד רעד -- בייל רענעלָאװשעג א לדלעװ ןגנוי םענופ סיורא
 ןראפ ךיז ןּפאכ ןוא לפעל םעד ןפראוו זומ רע ןוא --- "דנאנידרעפ;
 -ןעקנאטנגעק רערעווש ןוא רעגנאל רעד ןופ סָאש רעקיכליה א .*.ר.ט.ּפ.
 םיא טָאה ָאקנעמילק --- קערעּפָאּפ קנאט רעד ןיוש טייטש טָא ןוא .סקיב
 ,טקאּפעג
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 -רעד רע .טַײקטמעלָאכראפ סעיטסָאק רעביא טגָאלש לארענעג רעד
 .!ןעניּפרָאה ןופ --- לטראק-טסָאּפ א םיא טגנאל

 יוזאיוו ,ןסיוו עוואקישט זיא ייז :ןָאקנעמילק םורא ןעלגניר ןטאדלָאס
 ..?לארענעג םוצ טקאּפעג עלעווירב סעניּפרָאה ךיז טָאה

 -רָאה ןַײז טכוז עיטסָאק -- ,קאוויּפס טלייצרעד --- ,טעשָאּפ רָאג --
 -עגסיוא ךעדיש אזא באטש םעד ןָא ןעד ןעק ...םיא טכוז יז ןוא ,ןעניּפ
 ..?ןרעוו טריפ

 עקאט זיא יז .עילָא רעטכָאט סווָארַאגָאטָאלַאז וצ טמוק "סיליוו, םוצ
 -רעד רָאנ ,לדיימ א סלארענעג א טרָאפ ,עקטסידאר עטסַארּפ ןייק טינ
 ןטסיקנאט יד ןוא ...ךעלקישטרילאפ ןָא --- טעקצאצעג טינ יז זיא ןגיוצ
 .סעומש ןשיטאדלָאס םעד רעטַײװ ןריפ ייז ,טינ ריא ראפ ךיז ןעמעש

 ..?עניּפרָאה ריד סע טבַיירש סניוזא סָאװ ---
 -ילק טבַיײרש עניּפרָאה סָאװ ,עייגענ רָאנ טינ זיא ,רעבָא ,ןקאוויּפס

 | :ןָאקנעמ
 .יז טבַײרש --- *?וטסיב ּוװ ,עיטסָאק;
 סע ןכלעוו ןופ ,לטראקטסָאּפ םענופ טּפאכראפ רָאג זיא קאוויּפס

 עטוג סמעכיילא-םעלָאש -- ןגױא עטנאקאב עכלעזא ּפָארא ןענַײש
 ,לטראקטסָאּפ סָאד ,קאוויּפס ,רע טכארטאב ...טערטרָאּפ ןַײז --- ןגיוא
 אב לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ ךיז טעב ,ןטַײז ריפ עלא ףא סע טיירד
 :ןָאקנעמילק

 ...ןלָאמּפָארא סע לעוו'כ ,עשויטסָאק ,לטראק סָאד רימ קנעש ,ונ ---
 טרעו רע ,טרעקראפ .ןרעה טינ םעד ןופ עליפא ליוו עיטסָאק רָאנ

 :"םעליוג, ןפא רָאנ טנעקעג רע טָאה ךיז ןרעזייב יוזא .עכיצער-עלָאמ
 טלמעד "דנאנידרעפ, םוצ רע טָאה --- !םָאדאּפָארּפ יט ידאּפָארּפ ---

 -עלע עמאס ןיא ליוק רעד טימ םיא ןפָארטעג ןוא ןַָאטעג עשטרוב א
 .רעטציא ךיוא רע טגָאז ...םָאדאּפָארּפ יט ידאּפָארּפ ..."לרעב

 -עגַיינ טגערפ ןוא סעקיולכאמ יד טרעה ,טַיײז רעד אב טייטש עילַא
 :ןעשאי אב קיר

 ?ןלָאמ ןעד טסנעק --
 לדיימ סָאד טבייה ,קילב ןטמעשראפ סקאוויּפס טקרעמאב יז ןעוו ןוא

 :ןטעב וצ ןָא ךיוא ןיילא ןיוש
 ?עיטסָאק ,רעטראּפשעגנַײא אזא ןַײז ריא טלָאז סָאװראפ ,ונ --
 סעניּפרָאה --- טינ טרָא ןופ ךיז טריר ָאקנעמילק --- םיא ןיא סיש רָאנ

 טָאה עניּפרָאה ביוא ןוא .ןזָאלסױרא טינ טנעה יד ןופ רע טעוו עלעווירב
 זיא ,עלעטראק א סמעכיילא-םעלָאש ווירב ריא ראפ ןבילקעגסיוא ןיוש
 ןילרעב ןיא טסורב ןַײז ףא סע לָאז ָאקנעמילק ,טסאּפעגוצ טקנוּפ סע
 ...ןגָארטנַיײרא
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 יד ןרעק יוזא ,דלאוו םענופ טדניוװשראפ "סיליוע רעד רָאנ יו
 טפָאלש ייז ןופ רענייק רָאנ ,לביטשדרע ןטכַײפ ןיא םוא ךיז ןטאדלָאס
 .ןעָאש עטגנערטשעגנָא יד ןיא ןַײא טינ רעמ ןיוש

 טימ ןגיל ןטאדלָאס ענַײז סאשעב ,ווָארָאגָאטָאלָאז לארענעג רעד ןוא
 "יזָאּפ יד רעביא "סיליוו; ןַײז ףא םורא ןיוש ךיז טגָארט ,ןגיוא ענעּפָא
 ראּפשנָא ןא ןַייז םיא ןלעװ סָאװ ,סעיזיויד עקידסענייכש יד ןופ סעיצ
 ...ףירגנָא םעד ןיא

 עילָא סָאװ ,שטיוועייסקעלא ייסקעלא ,טינ רע טָאה עטָאראכ ןייק
 ,טסָאקעג םיא טָאה טנוזעג לפיוו .טנָארּפ ןפא ןעמאזוצ םיא טימ זיא
 זיא עילימאפ עצנאג ןַײז יו ,םעד ךָאנ ןענופעג יז טָאה רע ןענאווזיב
 .עמָאכלימ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעגנאגעג ןרָאלראפ ןעוועג

 טפָא ךיז טּפאכ עילָא זא ,טקרעמאב גנאל ןיוש טָאה רעטָאפ רעד
 ."ךירוק; סקאוויּפס עשאי ןיא ןַיײרא

 :טַײקמערָא לסיב סרעכָאב םעד טכארטאב ,ןַײרא טמוק לדיימ סָאד
 ןעק עשאי סָאװ ,ךיז יז טשעדיכ --- ?!סנּפָאקוצ רעגנירג ןימ א --

 .עלעשיק ךייוו ןטלעז אזא ןכאמ ייה ןופ

 -ָאידאר םאב עטכאוו ריא זיא טכאנאב ייווצ .יײרפ ָאש ריפ זיא יז
 ךיז ,טנעה יד ןיא עראטיג יד ןעמענ לַײװרעד עילַא ןעק ,רעמענפוא
 ןרעה וצ ןרעװ רעגנירג טעװ רעשפע -- סעידָאלעמ רַאּפ א ןענָאמרעד
 ...ילרעסיש רעד ןופ ףַײּפעג םענדונ ןקינָאטנײא םעד

 ,לדיימ ןַײז טגָאזעג שטיוועייסקעלא ייסקעלא טלָאװ ,רעגייטשא ,סָאװ
 טלָאװ רעטָאפ רעד ?רעּפָאש ןטימ עביל ריא ןגעוו ךיז טסיוורעד רע ןעוו
 -ראפ עקילַײװטַײצ א יװ ,ןעשאי וצ ןליפעג סעילָא טרעלקרעד רעכיז
 יוזא לארענעג םאב זיא קאוויּפס לַיײװ ,ראפרעד רעשפע ןוא .שינעּפאכ
 ןיא רעפָאש ןַײז ןעזעג לארענעג רעד טָאה לָאמ ןייא טינ --- וװעשָאכ
 יד ןיא עליפא םיא רע טָאה לָאמ ןייא טינ ,סעיצאוטיס ערעווש ץנאג
 טכאמ ץלא םעד רעביא רעשפע --- ,טַײקנדײשטנא ראפ טביולעג ןגיוא
 ,..קידנסיוו טינ ךיז רע

 רעד טכארט ,עצײלּפ רעד ןיא רעּפָאש םעד קידנקוק ,טציא רָאנ
 .סרעדנא סעּפע ןגעוו רָאג לארענעג

 זיא ףָאטשנערב :טסייוו ןלייט עטריזינאכעמ יד ןופ סָאבעלאב רעד
 ףא ןטכירסיוא ןצעמע טנַײה ךָאנ זומ עמ .קינייו וורעזער ןיא םיא אב
 .ןיזנעב ןענָאלעשע ייוצ יד רעהא ןעלקעפרעבירא ןוא עיצנאטס רעד
 ,טציא טעשטומ םיא סָאװ טָא
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 טקיש -- ,ןעשאי אב רע טגערפ -- .,רעגייטשא ,ןעמעוו ---
 -- ,טסײטשראפ ?ףָאטשנגערב םעד ןעגנערב רעכיז לָאז רע ,ןעמ
 !רעכיז

 -נַײא עגער א טציז רע .ליפעגרָאפ רעווש א םורא טּפאכ רעפָאש םעד
 ןפא עשטרָאק א ךיז רע טוט םעצולּפ ןוא ,רעדור ןיא טרעמאלקעג
 ןיא זא ,טקעמשרעד טלָאװ רע ךַײלג יו ,עלעשיקרעטנוא םענרעדעל
 .ןעגנאגעגסיוא ןיזנעב רעד זיא ןישאמ רענעגייא ןַײז ןופ קאב

 ווָארָאגָאטָאלָאז טָאה ,ןָאטעג עשטרָאק א ךיז טָאה עשאי יװ ,םעד ןיא
 ייסקעלא .ּפיל ןַײז ןסיבראפ עשאי טָאה ןטוג םוצ טינ סעּפע :ןענאטשראפ
 ,רעכָאב םעד ,טוג ןיוש םיא ןעק שטיוועייסקעלא

 םיא טגערפ -- ?ןגָאז רימ וטסליו סניוזא סָאװ ,עשאי ,ונ --
 .ןעמעראוורעד ןלעוו םיא טלָאװ רע יו ,ווָארַאגָאטָאלַאז

 :טרָא םענופ בייה א ךיז טוט קאוויּפס
 ,לארענעג רעוואכ ,ךימ טקיש --

 קוק א םיא טוט ,ןקאוויּפס וצ ּפָאק םעד סיוא טיירד ווָארָאגָאטַאלָאז
 ןליקּפָא ןלעװ טציא ןיוש טלָאװ רע יװ ,ןוא ןַיײרא ןגיוא יד ןיא ךַײלג
 :ךאז רעקיטַײז א רָאג ףא סעומש םעד רעבירא רע טריפ ,רעכָאב םעד

 טינ ךיז טימ יז ןבָאה רימ סָאװ ,ןקידיילאב ךיז טעװ עילָא --
 ..ןעמונעג

 רע ןעוו ןוא ,לאפרעסאוו ןקראטש א רעטנוא יוװ ,ןציז עשאי טביײלב
 -רעד םעד ןופ ןוא רעטרעװ סלארענעג םענופ םיא טרעוװ ,ךיז-וצ טמוק
 רענעגַאװצעגסױא ןא טשרָאקַא טלָאװ רע יו ,םעראוו יוזא ןעמָאנ ןטנָאמ
 ,סיורא ןוז רעקידנענערב רעד ףא

 יד ּוװ ,ןווָארָאגָאטָאלָאז טימ ןעוועגסיוא טינ ןעד רע זיא :סעמעעב
 לטרעװוק ןייא ןופ ,ץלעּפ ןייא רעטנוא ןפָאלשעג ?קע ןא טָאה טלעו
 ,.?סכלעזא ןסעגראפ קאוויּפס ןעד ןעק ...ןעקנורטעג

 ןגעקטנא רוטילאּפ ןַײז טימ ןָאטעג רעבליז א טָאה "סיליוו; רעד
 ...רעמייב יד ןופ ןטָאש ןטכידעג ןיא ןרָאװעג םעלענ זיא ןוא ןוז רעד

 יו ,רעכיג ךאס א ןרָאפעגכרוד עשאי זיא באטש םוצ ךעלאהעמ םעד
 -רעביא ןזיוואב געוו ןיא ןיוש טָאה שטיוועייסקעלא ייסקעלא .לָאמעלא
 ןטייוצ םוצ סיורא רע טרָאפ ןגרָאמ זא ,לעפאב םעד ןקאוויּפס ןבעג

 יײןַאלעשע

 ,לערּפא ףָאס זיא'ס
 רעטכַײל .ןשטנעמ ןקידעבעל םעד םורא טפול יד טרעוו רעקיטפוד

 .ךיור טימ ןוא טפאנ טימ ,זאג טימ ןעמעטע וצ ןטסיקנאט יד טרעוו
 ,לביטשדרע ןיא ןעשאי אב ץלא ךָאנ טציז עיִלַא
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 ןופ םעטָא םעד טליפרעד ןטַײװנופ ןיוש טָאה יז לַײװ ,ראפרעד יצ
 -ייב יד טימ דלאוו םעד טּפאזעגנָא ןבָאה ןעקנאט יד לַײװ יצ ,"סיליוו;
 טינ ןַײז וצ סיוא ריא טעז גנילירפ רעד רָאנ ,ןיזנעב ןופ סעכייר עקיס
 טימ רעטעװעקיּפשעגנָא ןא ,טפול טימ רעכַײר א -- סגנילירפ עלא יו
 -ָאמ-ןעקנאט עטליקעגּפָא יד ןיא ןגרָאבראפ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ןעגנאלק
 .רעצרעה עשיטאדלָאס עקידנטראוו יד ןיא ןוא ןרָאט

 ןיא ןעמושז א יז טרעהרעד טָא .סעפע ףא טראוו ץראה ריא ךיוא
 יז ,לביטשדרע םעד ַײבראפ ךרוד קידװעליּפש סעּפע טפיול טָא ,דלאוו
 ,"סיליווע םעד טעזרעד ןוא ןסיורד ןיא סיורא טקוק

 .קאב םאב ןיוש זיא ָאקנעמילק
 ?עשאי ,זדנוא ןופ קעווא טסרָאפ ---
 ?ןדירפוצ טסיב --
 סיורא רע טמענ ךעלעמאּפ .זעגיור סעשאי טינ טלעפעג ןָאקנעמילק

 .לטראק סעניּפרָאה
 ףא ןבירשעגּפָארא רימ בָאה ךיא -- ,ןעשאי וצ רע טגָאז -- ,אנ --

 ,.רימ טבַײרש יז סָאװ ,ץלא ריּפאפ א
 ּפָארא טקוק סע ןכלעוו ןופ ,לטראק סָאד םיא טגנאלרעד רע ןוא

 רעטנוא ןופ ןעלכיימש ןגיוא עגולק יד .םענָאּפ גולק סמעכיילא-םעלָאש
 ,םענעי ,ונ ..?שטַײד םעד טסקנעדעג וד, ;ןגָאז ןטלָאװ ייז יו ,ןלירב יד
 א םיא ןופ ןכאמ ןלעװ רימ ...ענשזארד ןייק ןעמוקעגּפָארא זיא סָאװ
 ."עקנעשטָאמ

 טרעה ןוא ןישאמ רעד אב סעגער עכעלטע עשּפיה ןיוש טייטש עילָא
 טמענ רע ןוא ,גנוגערפוא ריא טקרעמאב עשאי .ךערּפשעג םעד רעטנוא
 :ןקיוראב יז

 ,ןעקנאט -- טיירג זיא ץלא ...עלעראנ ,ןיזנעב ךָאנ רָאפ ךיא ---
 רָאנ .סעברוה עצנאג -- ןּפורג ךעלקעז ,טיורב ,ןוורעסנַאק ,ןטאמראה
 ןוא ןכָאק לָאז ןילרעב ףא שראמ רעד זא ,גירבמָאק םעד טלעפ ךאז ןייא
 ..!זדנוא טלעפ ןיזנעב --- ורּפָא ןָא ןדיז

 עליפא סָאװ ,סניוזא גָאז א יז טוט םעצולּפ ןוא .ךיז טכארטראפ עילָא
 ;טכירעגמוא סע זיא ןיילא ריא ראפ

 טערטרָאּפ ןטימ לטראק סָאד ...עקנישאי -- ,יז טגָאז -- ,עשאי --
 ...ןזָאל רימ וטסלָאז

 וצ ןגיוצעג טינ לָאמנייק ךָאנ םיא טָאה ,לדיימ סָאד ןעק קאוויּפס טניז
 :טציא יו ,טפארק רעשימייה אזא טימ ריא

 ...ןטיהראפ ךָאד םיא טסעוו וד ...םענ ,עקנילַא ,םענ --
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 עטכירעגמוא ןא יו ,רירעמעש א לטראק סָאד טיג טנעה סעילָא ןיא

 .ןןלירב יד ןיא ןשטנעמ םעד ףא טײרּפשעגסיױא ךיז טלָאװ ןַײש

 ךַײלג ,ןקאוויּפס ףא ,רעקידעבעל א יװ ,טציא טקוק םעכיילא-םעלָאש

 יייגעוו ןרעווש ןַייז ןיא עכָאלצאה ןשטנווװעג םיא טלָאװ רע

 כ

 רעד רעביא ןגיובעגרעביא טייטש ווָארָאגָאטָאלָאז ,טכאנ ןיוש זיא'ס
 .עטראק

 רעַײלב םעד ּפָא ףרָאװ א טוט ,לארענעג רעד ,סיוא ךיז טכַײלג רע
 ,לייטרוא ןטכערעג א טעמסאכעג טשרע טלָאװ רע יװ ,טַײז א ןָא

 ,ןָאקנעמילק ןוא רעטָאפ םעד עילָא טכארטאב ,לטעב ןפא קידנגיל
 טיירג ,סנעמיר טימ ןגיוצעגמורא ,דאראּפ א ףא יװ ,ָאד ךיוא טייטש סָאװ
 טכאנאב טעּפש יוזא ןָאקנעמילק ןעמ טָאה טסיזמוא טינ .ןַײרא געוו ןיא
 --- ןקאוויּפס ןפלעה ןרָאפסױרא זומ עיטסָאק .גירבמָאק םוצ ןפורעגסיורא
 וצ טקנוּפ עקאט גוט ָאקנעמילק ןוא ,סעּפמַאּפ יד טינ ךיז ןעידאל ןטרָאד
 ...סעירענישאמ עכלעזא

 ,ןפָאלשנַײא טינ ןעק ,רעגעלעג ןפא עילָא ךיז טיירד גנאל
 טייג ָאקנעמילק יװ ,עילָא טעז ךעלּפעל-ןגיוא עטּפעלקראפ יד ךרוד

 טימ טכארט ןוא רעגעלעג ןפא יירד א ךיז טוט יז .לביטשדרע ןופ סיורא
 ןוא ,ןעקנאט יד ראפ ןיזנעב ןעגנערב ןפלעה טייק-ןוא-דניק :סָארדראפ
 -עש ןריושעג א יװ ,ןעיירדמורא ךיז באטש ןיא ָאד ןומ ענייא יז רָאנ
 ןרעכיז א יו ,טקישעג ןעמ טָאה םיא --- ןטָארעג זיא ןעשאי ...עלעפ
 ..ןרעקירוצ טינ ךיז ןיזנעב ןָא טעוו סָאװ ,ןשטנעמ

 ןטעווערָאהראפ םעד ףא ןָא יז טלעטש ןוא ןגיוא יד ףוא ןיוש טנפע יז
 ןטימ ןעילפסיורא ןביולרעד ריא לָאז רע ,ןטעב םיא ליוװ יז ;לארענעג
 ּוו ,עיצנאטס ענעי ןטיהּפָא ןלעוו סָאװ ,"סעקשטָאטסאל; יד ןופ ןאמגאלפ
 -עגסיוא סָאװרָאנ םעד קעה ןרעטצניפ א ןיא ןריקסאמ דניצא רעק עשאי
 ...סענרעטסיצ ןָאלעשע םענעדָאל

 קידלמוט זיא'ס .לקאיאמ א טליּפש לביטשדרע ןיא .ןיוש טגָאט'ס
 ,טריוורענ שטַייד רעד .ריפע ןיא

 ךיז טלעטש רע .ןפַאלשעג טינ ךָאנ זיא שטיוועייסקעלא ייסקעלא
 -אפ ריא ןיא ןַיײא ךיז גנאל טקוק ןוא רעגעלעג סרעטכָאט רעד אב ּפָא
 ,למענעּפ טלטיור

 -ענעג רעד זא ,לדיימ סָאד טייטשראפ ,קילב ןַײז טימ ךיז טנגעגאב
 ןעילפ וצ גנאלראפ ריא ןגעוו ןסעומש וצ טײרבעגנָא טינ דניצא זיא לאר
 שזאּפיקע ןא טימ עשאי זא ,רעסעב ריא טלייצרעד רע .ןאמגאלפ ןטימ
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 סקיב ןופ ןסָאשאב ,ילפנַא ןא סאשעב ,עיצנאטס רעד אב טָאה ןטסיקנאט
 ...טנערבראפ םיא ןוא -- ?סרעקנויג א

 -טיור ןפא רָאה ּפָאק ןצראווש ןטמעקראפ טינ םעד טראּפשעגנָא
 ךיז טגערפ ןוא רעטָאפ םעד סיוא עילֶא טרעה ,עלעכיצ ןקידלטייווק
 ייסקעלא .ןעוועג טינ טרָאד ןקילגמוא עסיורג ןייק עלילַאכ ןענַײז יצ ,ךָאנ
 ןטימ טלקָאש ןוא עצנַאװ עקניל ןַײז טארוקא טיירדראפ שטיוועייסקעלא
 םענעטלאהאב א עילַא טקרעמאב ןגיוא ענַייז ןיא .ןיינ ףא ּפָאק
 ,ורמוא

 -רָאּפ ןטימ לטראק סָאד רעגעלעג סעילָא ףא טעזרעד ווָארָאגָאטָאלָאז
 ,ןַאלעשע ןטייווצ ןיא ןרָאפּפָא ןראפ ןבעגעג ריא טָאה עשאי סָאװ ,טערט

 -עגרעביא םעד ףא טלָאװ רע יו ,דליב סָאד קירעגיינ רע טכארטאב
 סע זיא רעוװ ,םיא טלייצרעד עילָא ...סקיטכיו רעייז סעּפע טנעייל
 -עצ סעילָא רעטָאפ רעד טעלג ץראה טימ .לטראק ןפא טלָאמעגסיוא
 ;ּפָאק ןטלטאּפ

 ,..סנַײמ עלעדיימ ,ייטשראפ ךיא ,ייטשראפ ךיא --
 םאב ןעייועצ ןלעװ טלָאװ רע יװ ,שטיוועייסקעלא ייסקעלא ןוא

 :םיטש רעכעלטימעג א טימ גָאז א טוט ,ןעקנאדעג ערעווש יד לדיימ
 יד ,עיצנאטס רעד אב ןערָאנש רעדיוו טנייה ןלעוו ייז ביוא ---

 -אב עילירדאקסע ענרעזייא ןא .ענאקעמ טינ ייז ךיא ןיב --- "ןסא;
 ...ןיזנעב םעד טכאוו

 זיא סעּפע זא ,ןגױא סרעטָאפ םעד ןיא עילָא טנעקרעד יווייס רָאנ
 ...ןעשעג
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 טָאה סָאװרָאנ .ןיזנעב ןטעוועטארעג םעד שיטאבעלאב טקוקאב עשאי
 םוצ ךעלסעפ יד ןעלקעּפרעביא םאב טעװעדנאמָאקעג ָאד עיטסָאק
 טימ ןעָאנד יד טקרעמענּפָא טָאה רע .ץנאג ןבייײלב ייז ןלעו טרָאד --- ראי
 רעד ןיא סעַּפע קידנעַײרש ,סענישאמ יד םורא טעוװאהעג ,לדַיײרק א
 ,ןיירא שינרעטצניפ

 ןטעבעגמוא טמוק סָאװ ,ךעור םעד ןעווערטיכרעביא ליוװ ָאקנעמילק
 א ןריפ וצ רע טגנערב ירפצנאג ןַײנ :קיפארג א טיול יוװ ,גָאט ןדעי
 סקעז טקנוּפ ,ענייא ךָאנ -- גָאטאב ייווצ ,סעבמָאב עיצרָאּפ עשירפ
 ,טסאגוצ ָאד רעדיוו רע זיא טנוװָא ןיא

 רעייז ןיא ןענאשט עסיורג יד ןלעטשנַײא םאב ןעיטסָאק סע טפערט
 ,ןלָאװשעג יו םיא אב ןלוקסומ יד ןרעוו טַײקטגנערטשעגנָא ןופ ...טסענ
 יז קידנפלעה ,לסקא ןטרעדעלאב ןטימ סאפ יד רעטנוא טראּפש רע
 ."עלעדיס, ריא ףא ןצעזקעווא
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 -ייק עטסוּפ יד ןיא ןָאק א סיײנאב ןרער יד ךרוד ןיוש טניר ןיזנעב
 -אמ-טסאל יד ףא רעלַײמ ענעפָא טימ קידעװַאקעב ןעייטש סָאװ ,םיל
 ,סעניש

 ראפ ףָאטשנערב םעד רעהפוא ןָא סעּפמָאּפ יד ןביײרט טכאנ ןוא גָאט
 םעד רענייא רעביא ןגָאי ןטסיקנאט .ןרָאטָאמ-ןעקנאט עקירעגנוה יד
 רעייז ףא ךיז ןעיירפ ,טוזאמ ךעלטסעק עוועקניצ קידנגָארט ,ןרעדנא
 ;ןפױא

 !שעידעיָאּפ עינ --- שעשזַאמָאּפ עינ --
 דאשט ןוא רעַײפ ךרוד רעטעמָאליק רעטנזיוט ןעגנאגעגכרוד זיא עמ

 יד ןוש ןסייו ,רעדלעװ עטכידעג ןוא סעטָאלב ךרוד ,עמָאכלימ ןופ
 ..ןבעגעג זיא ,עציײלּפ א ןבעג ףראד עמ ּוװ ,טרָאד ;ןשזאּפיקע

 ןָא טריפ לקענאטסולָאּפ םעניילק םאב םושז ןצנאג םעד טָא טימ
 טכאנראפ טשרע זא ,ןגָארטעצ יוזא רע זיא גָאט ןצנאג א .קאוויּפס עשאי
 "?שיטסָאק זיא וו; ;ךיז רע טּפאכ

 ָאד עקאט ןָאקנעמילק ןגיילקעווא טעװ טיוט רעד זא ,ךיז טכיר ייג
 -כער רעד ןיא לדַײרק טסערּפראפ א טימ רע טעװ ןלאפ ןוא ,ראי םאב
 ,..טנאה רעט
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 .ןילרעב ןיא ןַײרא ווָארָאגָאטַאלָאז ךיז טסַײר קנאט םענעגייא ןַײז ףא
 -סא ןוא רענייטש סעּפױר יד וצ ןרעגלאוו סענימ ןוא ןליוק-ןטאמראה
 ..ביוטש ןוא ביורדנייטש ...סעקשעװָאלַאה ,ןטסאלּפ ענעטלאפ

 -נא ףא .שטַײד םאב ןגָאלשעגּפָא טשרע ןעמ טָאה סאג עקיזָאד יד
 .דרע עלעקיטש רעדעי ראפ געלשעג א ךָאנ טייג ןסאג רענילרעב ערעד

 .סרערָאנש יו ,סערָאנ ערעייז ןופ סיורא ןכירק ןסע-סע ענעגנאפעג
 -עגסיוא רעמענעּפ יד ,עטקילפעצ ןוא עטעשָארָאּפראפ םישובלאמ יד
 ,ביוטש ןיא ןוא ץומש ןיא עטרימש

 ץראה סָאד ןוא ,קנאט םענופ ענוראּפש רעד ךרוד ייז טעז קאוויּפס
 טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןקעטייוו ליפיוזא ןופ ּפָא םיא אב טייג
 ,עמָאכלימ רערעווש רעד ןיא

 רע סָאװ ,לטראק ןטימ םענייניא עילָא ףורא םיא טמוק קנאדעג ןפא
 ּפָארא טציא טקוק ,ךיז טכאד ,לטראק םענופ -- טזָאלעג ריא אב טָאה
 ..טינ לָאמנייק ךָאנ יו ,קידנלארטש-קידיירפ יוזא םעכיילא-םעלַאש
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 ןעג עיוועט

 טַײהדניק רעד ןופ גנולייצרעד א

 עמ ,טַײהדניק רעד ןופ ךעלנייוועג ןָא ןעמ טבייה גנובַײרשאב-סנבעלֿש

 טימ ּוװ ,גראב ןרעטנורא ןופ ,טַיוװ טעה-טעה ןופ ןגָאװ םעד טּפעלש

 ,עמאמ יד -- עלעגיוו םאב ןוא עלעגיוו סָאד ןענאטשעג זיא קירוצ ןרָאי

 סָאװ .ןעלדנאמ טימ סעקנישזָאר עסיז-רעקוצ ןגעוו ןעגנוזעג טָאה עכלעוו

 ךיז ןּפאכ סנגעוורעטנוא .רערעווש ןגָאװ רעד טרעוו ,ףורא-גראב רעמ

 טוג זיא רעבאכעמ רעד עכלעוו טימ .,ןעניושראּפ עַײנ ןַײרא םיא ןיא

 ןעמאזוצ ,ןפָארטעג ייז טימ ךיז געוו-סנבעל ןפא לָאמ ןייא טינ ,טנאקאב

 ןוא ןעמאזוצ ןעגנוזעג ,ןַײװ לזעלג א ,ייט זָאלג א ןעקנורטעג ,טכארבראפ
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 ,ןעמענפורא טינ ןרישזאסאּפ עכלעזא ןעמ ןָאק יװ .ןעמאזוצ טצפיזעג

 טצעז ,עטיב ?סופוצ ןּפעלש ךיז ךעלטניב ןוא ךעלקעּפ יד טימ ןעגניווצ

 זיא רימ אב ןוא ,ןעמעלא ראפ ָאד זיא טרָא !ליוו סע רָאנ רע ,ףוא ךיז

 טלאה .עכמיס יד רעסערג ץלא ,םעליוא רעד רעסערג סָאװ :לאלק א

 -סיורא טינ -- ןגָאװ םענופ סעניבארד יד אב רעטסעפ טנעה יד רָאנ

 .ןלאפוצ

 -לא רעד טול ,זא ,סנטשרע .ןַײז עדיומ ךיז ךיא ףראד ןכאז ייווצ ןיא

 טינ ,טכארטעגוצ טַײקינײלק א סעּפע זַײװרעטרע ךיא בָאה ,עוועט רעט

 יעליוב ןוא רעסעב ףא ,טרעקראפ ;רעדָאי ןקיטפאהרָאװ םעד ןדָאש םוצ

 ,סעדיױס עריא טָאה עכָאלעמ עדעי .ןעגנערבוצסיורא סעמע םעד רעט

 א ןגָאלשפיונוצ ןיילא ץנוק רעסיורג ןייק טינ זיא'ס .עיגָאלָאנכעט ריא

 "נא אזא אב ןציז רעבָא ,סעקישטּפיוטס ריפ ןוא רעטערב ַײרד ןופ שיט

 טלקָאש ,םורק זיא שיט רעד .ןגינעגראפ ּפאנק א לָאמטּפָא זיא לקיט

 ןייא ןייק וצ טינ טיג עכָאלעמלאב רעד .טעסעטעגמורא טינ זיא רע ,ךיז

 דָאּפ ,םורא טלבוה ,טוג רָאנ םיא טקיטסעפראפ רע ,לדנעּפש ןייק ,לטערב

 "נגייא ןַײז ףא ,עבלעז סָאד .שיט רעדנא ןא רָאג זיא'ס ןוא --- ּפָא טריל

 "גיוו טינ .טרילָאּפ ,טלבוה ,טעסעט רע .רעבַײרש א טוט ,ןפיוא ןקיטרא

 רעטוג רעד טימ ץלא ,ץעווינ םוצ ַיײברעד טייג לאירעטאמ רערעַײט קיצ

 סָאד זיא סָאװ ,ןעמעלא םעד רעסיוא .רעסעב סָאװ ןַײז לָאז סע ,ענָאװאק

 ?וצ טשינרָאג טכארט סָאװ ,רעבַײרש א ראפ

 ףא ןעמענ עסעמע יד ןטַײב וצ טביולרעד ךיז ךיא בָאה ,סנטייווצ

 .םירבאכעמ ערעדנא טגלָאפעגכָאנ ַײרט ָאד בָאה'כ .עטכארטעגסיוא

 ןייק ןרעטאּפ טינ רימָאל ,ןעגנוקרעמאב עניילק רָאּפ יד ךָאנ ,ָאזלא

 זדנוא סע לָאז ;טורעגסיוא זיא לדרעפ סָאד .עדזאי יד ןביײהנָא ןוא טַײצ

 א ןיא ...סעיצנאטס עטשרע יד ףא סעכָאּפאהלָאכעל ,רעכיג לסיב א ןגָארט

 .ןַיײרא געוו ןיא .ָאש רעטוג

 סעצנעשזעב ןוא עגיה

 טָאטש רעד ןיא טצעזאב ךיז קירוצ ןרָאי ליפ טימ ןבָאה סָאװ ,ןכירג יד

 "גילק ,ענייש וצ טסוג א טאהעג ןבָאה ,עניארקוא-םערָאד ףא קסיווָאנלָאװ

 ,סָאדאלע ,סוָילָאּפָארטעמ :ןסאג יד ןפורעגנָא ןבָאה ייז .ןעמענ עקידנעג

 "ירטעמ :ןסאג עקיזָאד יד ןעמ טפור ןשָאל ןשרעבַײװ ןפא .סוייזילַאק

 "אטיא; ןא ךיוא טָאטש רעד ןיא ןאראפ .ענייזָאק ,עקסעשטאל ,עקסעשט
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 -נארפ ןייא ןָא "עקסזוצנארפ; א ןוא רענעילאטיא ןייא ןָא סאג *עקסנאיל
 ,רעדנעל ענעדיישראפ ןופ ןפיש ןיירא ןעייג ןפאה רעקסיוװָאנלָאװ ןיא .זיוצ
 ןבָאה טַײל-םאי עשיזיוצנארפ ןוא עשינעילאטיא יד ,סיוא טזַײװ ,רָאנ
 יד אב טּפױהרעד ,רעניױװנַײא יד אב ןייכ ןענופעג ערעדנא ןופ רעמ
 .ןעיורפ

 רעד זיא ןריא קע ןייא ףא .עקסנינירעטאקעי טסייה סאגיטּפיוה יד
 ןצירּפש סע ןכלעוו ןופ ,עלעגנִיי םענעזנָארב ןטימ רעווקס רעשיטָאטש
 םענעטלָאּפשעצ ןטעטסָאראפ םענופ סנייא ,רעסאוו ךעלעמָארטש ייווצ
 ןרעדנא ןפא .לדילג ןבירעגּפָא ןא ךָאנ סעּפע ןופ --- עטייווצ סָאד ,לכלַײמ
 ןטימ ןוא טנרָאפ ןופ ץאלּפ ןטיירב ןטימ רעטסיולק רעד זיא סאג קע
 טינ רָאט לגנִיי שידִיי םורפ א .ןטניה ןופ *קָאשטלָאט,; םעד ןוא קראמ
 לָאמ ירד ַײברעד ,ןייגַײבראפ ךיגפא ףראד רע ,עמוט רעד ףא ןקוק
 יד עקרא טסיײראפ קידנליװ טינ רעבָא ,קעסָאּפ ןסיוועג א ןעלמרומסיורא
 -ָאלצ עקידנעלקניפ-קידלָאג יד ףא קילב םעד טלאהראפ ןוא וצפורא ןגיוא
 ,עסיורג א רָאג זיא ייז ןופ ענייא סָאװ ,סעקלעביצ ענירג-טכידעג ןוא םימ
 רעד ןגעק סיוא ןיוש טעז עטירד יד ןוא רענעלק טפלעה א ףא עטייווצ יד

 ,לטוּפיליל א יו רעטשרע
 דרע רעד וצ רעקירעדינ סָאװ .ןייש רעטסיולק רעד זיא ןביוא ןופ

 "עקילייהק יד .רעניימעג ץלא טרעװ רע ןוא ענַײז טיײקנייש יד טלאפ
 ןענַײז גנאגנירא ןטַייז עדייב ןופ טנעװ עקידנסיורד יד ףא רעדליב
 ענרענייטש יד ;ערוצ עצנאג ןייא ןייק טינ טעז עמ ,טעוװעקאילבעגּפָא
 ןשיווצ .סרעלטעב ןוא סעקילאק טימ טרעגאלאב קידנעטש ןענַײז ּפערט
 יד ,ןרעיומ ןעייר ייווצ קעווא ךיז ןעִיצ רעווקס םעד ןוא רעטסיולק םעד
 -גייא יד זיא עקסנינירעטאקעי .טָאטש רעד ןיא עטסנעש יד ןוא עטסערג
 טימ טרעטסאלפעג זיא יז ,סעװרָאב ןייג וצ טוג זיא'ס ּוװ ,סאג עקיצ

 ןענַײז קורב םענופ רענייטש ערעסערג ַײרד ףא .ךעלדנייטש עטאלג

 יד רעביא ןטערט וצ זיא ןגינעגראפ רעדנוזאב א .סעיסיוא טצירקעגסיוא
 .טינ ךיז ייז ןקעמראפ ,טינ טבַײר עמ לפיוו רעבָא ,ןבאטשכוב עקיזָאד

 רעקסעשטירטעמ רעטקוראפ-ךעלטַײװ רעד ףא טניווװו טיאכ עקרא
 "נָא זיא ,וצ-סאג רעד וצ ,זיוה עטשרעדָאפ סָאד .ףיוה ןסיורג א ןיא ,סאג

 ריט ענדאראּפ יד .רעטצנעפ יד ףא ןענידראג ענייש טימ ,ןַייּפ-קידנעטש
 קענאג ןבעל .ףיוה ןכרוד זיא גנאגניירא רעד ,טכאמראפ קידנעטש זיא
 טעװעטסוּפ סָאװ ,לדַײב שיטניה א טייטש ךעלכעלַײז עטצינשעג יד טימ
 זא ,ליופ יוזא זיא טנוה רעקיד רענעסקאוועצ-ענושעמ רעד .ךעלנייוועג
 ןליב .לדַײב םעניא ןכירקניײרא ןוא ןגיײבנָא ןַײז ךעַירטאמ טינ ךיז ליוו רע
 -םימכאר א ,רעמָאיעג רעליטש א זיא'ס .לָאק קידנענייו א טימ רע טליב
 ,לסיש רעד אב ןגיל קַיור ןזָאל ןוא ןעּפעשט טינ םיא לָאז עמ ,טעבעג
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 טנוה זיא רע סָאװ ,טַײצ רעצנאג רעד ראפ .קידייל טינ לָאמנייק זיא סָאװ
 --- ךיוא ,לָאמ ןייא לקאכאס ןשטנעמ א ןָאטעג סיב א רע טָאה ,ףיוה ןיא
 טציײרעגנָא טוג םיא ןבָאה טיילערוועכ רָאּפ א יו ,םעד ךָאנ ,קידנליװ טינ
 ןָאט ּפוצ א יוװ ,עריירב רעדנא ןייק טאהעג טינ טָאה רע ןוא ןעקרא ףא
 ןעשארטסנָא ףא ןעמ טלאה טנוה םעד .לכיומ רימ טַיײז ןראד סעלעגנַיי םעד
 רעד וצ ףראד סע רע .לקעלג ןיא ןעגנילק טינ ןלָאז ייז ,םיסיידנוק יד
 טּפאלק 111 { אעטס8 לדליש םענרעּפוק ןקידנעקנאלב-לעג ןטימ ריט
 לדיימטסניד סָאד זיב ,טראוו ןוא רעטצנעפ ןקידנסיורד םעניא ןָא רעִירפ
 .בוטש ןיא ןריפנַיירא םעלָאשעב םיא ןלעװ עטסָאבעלאב יד ןיילא רעדָא
 רעייז טגיל קיזוט שטָאכ ,?"!ָאטסעמ אנ ,קיזוט , יז ןעיירש עסיײמסייב
 םענופ סָאבעלאב רעד .טרָא ןופ ןָאט ריר א ךיז טינ עליפא טווּורּפ ,קָיור
 -ערָאװעג-ךַײר א ,יוניכ שטיװעירָאגירג קאסיא זיא טנוה םענופ ןוא זיוה
 ,דאלקס-גראוונזַיא ןא ןופ רעמיטנגייא ןא ,דַיי רענ

 ןיא ,קע עמאס ןיא .ןעַיײבעג יד רעניימעג -- ףיוה ןיא רעפיט סָאװ
 עכָאּפשימ יד טצעזאב ךיז טָאה ,ןטסאקטסימ ןטימ סענייכש רעטנעָאנ
 ןוא סביוא ןטלאהעג רעִירפ טָאה עמ ּוװ ,עדַײבעג א טמענראפ יז .טיאכ
 טינ --- קיבײא ףא טָאה ךעייר רענסָאלמ רעכעלסיז-רעיוז א .לפַאטראק
 עקידעּפושעמ יד ,ליד םענעדרע םעד טּפאזעגכרוד -- ןגָאלשוצסיורא
 -ארג ענרעזַײא יד עליפא ,ךעלּפערט ןוא טנעו ענרענייטש יד ,עילעטס
 -עגנַיײרא ףיט ,ךעלרעטצנעפ יד ןגָאלשאב ןענַײז סע עכלעוו טימ ,סעט
 -סיש ףא ךעלנע ןענַיײז רעטצנעפ יד ;טנאוו רעבָארג רעד ןיא עטקאה
 ,גנוטסעפ רעקיטַײצראפ א ןופ רעכעל

 ןופ עכָאּפשימ רעד ראפ ןטסָאמעגנָא גנוניוװ יד זיא סיירג רעד טיול
 טָאה עיסאב עקנעשזעב יד סָאװ ,טכא יד ןופ רעדניק ןביז .סעשאפענ ןעצ
 ןענַײז ,לטעטש ןשיוװוטיל ןטַיוו םעניא ,םייה רעטלא רעד ןיא טאהעג
 ץנאג ןוא קידעבעל ןעבָאב רעד טימ ןוא עמאמ-עטאט טימ ןעמאזוצ
 םיוק טָאה דניק עטכא סָאד .קסיװָאנלָאװ ןייק ןרָאװעג טכארבעגּפָארא
 ערוועכ רעד ןופ גנוי א טָאה ךַײלג ןוא ,טלעוו רעד ףא ןָאט קוק א ןזיוואב
 קילַײא ןוא לטנאמ םענופ עלָאּפ רעד ןיא טגיילעגניירא סע עשידאק
 רעטצעל רעד ןסקאוועגסיוא זיא'ס ּוװ ,םעליוסעב ןפא ןגָארטעגקעװא
 לטעטש םעניא טָאה סע סָאװ ,םירָאװק לָאצ רעשּפיה רעד ןשיווצ רעווייק
 ,טיאכ עכָאּפשימ עטגַײװצראפ עטלא יד טזָאלעגרעביא

 סעצנעשזעב יד אב סָאװ ,ךיז ןרעדנּוװ רעניוװנַײא רעקסיװָאנלָאװ יד
 ןענַײז --- ??ליפיוזא ןעידָאלּפ סע ןעמ ןָאק יו; .רעדניק ליפיוזא ןענַײז

 .טרָא ןַײד ףא ײג ,קיזוט 2 ;יוניכ .ג .יא 1
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 טקנוּפ ןוא ,רעדניק ייווצ וצ זיולב ןבָאה סָאװ ,ןעמאד עגיה יד טשארעביא
 ,לדיימ א טימ לגנַיי א :טלעטשאב יו

 -נוה עקרא טרעה רעטרעוו ייווצ יד -- "סעצנעשזעב/, ןוא ?עגיה;
 ,טכענ יד ךרוד טינ ןפָאלש ייז זא ,ךיז ןגָאלק עגיה יד .גָאט א לָאמ טרעד
 סעצנעשזעב יד בילוצ ;ןצנאוו ןוא יילפ ןגָארטעגנָא ןבָאה סעצנעשזעב יד
 יוזא טָאטש ןיא לָאמנייק ךָאנ זיא סע ;קראמ ןפא סערקאי א ןרָאװעג זיא
 ,טלעק א ןגָארטעגנָא ןבָאה סעקאווטיל יד --- טלאק ןעוועג טינ

 טריבורּפ עקרא .רָאי ףניפ טלא זיא רע .לצענעשזעב ןיילק א זיא עקרא
 יד ,רעטסעווש יד ,עמאמ יד .טלעק ןָא טגָארט עמ יוזאיו ,ןלעטשרָאפ ךיז
 זיא ןדעי אב ןוא רופ רעסיורג רעד ףא ףורא ךיז ןצעז עבָאב יד ,רעדירב
 סָאװ ,עטאט רעד .טלעק עשיווטיל לסיב א סמעזוב יד ןיא ןטלאהאבראפ
 "וקעג .לטעלישז ןרעטנוא טּפאכראפ ךיוא יז טָאה ,רופ רעד רעטניה טייג
 יד טזָאלעגסיױרא ןוא טעיליּפשעצ ךיז ןעמ טָאה ,קסיװָאנלָאװ ןייק ןעמ
 ,ןסאג עגיה יד ףא טלעק

 סָאװ ,דיילק ענעטעמאס עצראווש סָאד עמאמ יד ןָא טוט קיטַײרפ ןדעי
 ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןלאפראפ טינ געוו ןיא ,קילג םוצ ,זיא
 -לָאּפשעגנָא םעניא קוק א עליפא טוט ,וצ טארוקא ךיז טמעק יז .ןכאז
 ,לגיּפש םענעט

 ?עמאמ ,וטסייג ּווו ---
 .עלקוק רעד וצ ייג ךיא --
 יד טקוקעגסיוא טָאה רע .ךיז טימ ןעמונעגטימ ןעקרא יז טָאה לָאמנייא

 זיא רע ּוװ ,רעמיצ םעניא רעבָא ,עקלאיל א ,עלקוק א טכוזעג ,ןגיוא
 -ריט רעד אב ןייטש ןבילבעג ןוא ןעמאמ רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגניירא
 יורפ עטדיילקעג ןייש עגנוי א לשיט א אב ןציז ןעזעג רע טָאה ,לעווש
 ןטכָאלפראפ ןעוועג טינ ןענַײז רָאה עדנַאלב-לעה יד .םענַאּפ דלימ א טימ
 ,גראב א יװ ,טנפיוהעגנָא רָאנ ,לגייב א ןיא טגיילעגסיוא רעדָא ּפָאצ א ןיא
 -עג א ןעוועג זיא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג טָאה יורפ יד סָאװ ,יירד רעדעי אב
 ךיז טעװ גראב רעד ןוא ןעגנירּפשסיורא ןלעוו ןעלדַָאנרָאה יד זא ,ראפ
 -יירעג טָאה יורפ יד .םעד ףא טראוועג עגער עדעי טָאה עקרא .ןטישעצ
 ךיור םעד סיורא טזָאל יז יוזאיוו ,ןלעפעג ןעוועג רעייז זיא ןעקרא .טרעכ
 םעד טעװ יז זא ,טפָאהעג ץלא ןוא טקוקעג טָאה רע ,ליומ טַײז א ךרוד
 רעדורב ןַײז טוט סָאד יװ טקנוּפ ,רעכעלזָאנ יד ךרוד ןזָאלסיורא ךָאנ ךיור
 טינ ,סעמע ,ןָאט לָאמנייא טריבורּפ ןיוש טָאה ןיילא רע יו ןוא עקסָאי
 .ןעגנולעג

 יד ןופ ןרערט יד עליישטאפ קע ןא טימ לַײװרעד טשיוו עמאמ יד
 יד ףא ןעגנעה סנּפָארט ןבַײלב ,טינ סע טוט יז קיסיללפ יו רעבָא ,ןגיוא
 עקרא סָאװ ,עטכישעג יד טלייצרעד יז ,ןקאב עטמאלפעצ ענעלאפעגנַייא
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 ראפ גָאט עלא רעביא יז טרעזאכ עמ לַײװ ,קינייוװסױא ףא ןיוש טסייוו
 א .סאג ןיא טנגעגאב עמ רעדָא בוטש ןיא ןיײרא רָאנ טמוק'ס רעו ,ןדעי
 רעד ןוא לטעטש םענופ ןפָאלעג זיא עמ יוזאיו ,עטכישעג עקירעיורט
 עלא ןגעלעג ןענַײז סע רעכלעוו ףא ,רופ רעד טימ ןעמאזוצ ןאמרופ
 .ןרָאװעג םעלענ ינאדִייק ןוא סיקשיליוו ןשיווצ ץעגרע זיא ,ןכאז

 -נָא סָאװ ָאטינ --- ,עמאמ יד טנייוו -- ,טעקאנ ןוא ליוה ןבילבעג ---
 טָאה ,ןבעגעג טָאה עמ סָאװ ,עציטש עקילַאמניײא יד .בַַײל ןפא ןָאטוצ
 יד ,טעברא ןייק טינ טָאה ןאמ רעד .ךָאװ רעקירעגנוה ןייא ףא טקעלקעג
 ...רעדניק

 .יורפ יד רעביא טגָאלש --- ?ךַײא אב זיא :סעשוד לפיוו ---
 .עמאמ יד טינ טייטשראפ --- ?סָאװ --
 ןוא ,ּפָאק ןטימ יירד ןרעפראש א יורפ יד טוט --- ,ידָאּפסָאה ,ָא --

 ,סעשוד -- ,רָאה גראב רעצנאג רעד לסיירט א םיא ףא ךיז טיג'ס

 ..סעקָאדעי
 .עמאמ יד טינ רעדיוו טייטשראפ -- ?סעקָאד טסייה סָאװ ---
 סיורג סעקרא וצ ,ענעי טזָאל --- ,יצנעשזעב יטע דָאראנ ינארטס --

 -יימ ןיימ'כ --- ,רעכעלזָאנ יד ךרוד ךיור םעד סיורא ךעלדנע ,ןגינעגראפ
 4?יל קאט עינ ,ליומ א טָאה קָאדעי רעדעי .רעֶל

 טייגרעד --- ,גונעג ,ערָאהנַײא ןייק ,ךיא בָאה ןסע וצ ףא רעלַײמ ---
 טגערפ עמ סָאװ ,עגארפ רעד ןופ ןיז רעד ןעמאמ רעד וצ ףָאסלָאקפָאס
 -- ,ןגיוא יד וצ עליישטאפ קע ןא וצ רעדיוו טגָארט יז ןוא ,ריא אב
 ?ןבעל םוצ ןעמ טמענ ּוװ ,םעליוא-לעש-עניוביר

 -עשוילּפ םענופ יורפ יד ףוא ךיז טבייה --- ?טוָירּפ ןיא ןייג טסעוו --
 טנאה רעלעדייא רעד טימ םיא טוט ןוא ןעקרא וצ וצ טייג ,לקנעב םענ
 ,קאב רעד רעביא טעלג א

 רעד ןעוו .טינ עקרא טסייוו ,*טוָירּפ, יו ,טרָאװ ךעלקערש רעמ ןייק
 ןיא רעדניק יד ןופ ןצעמע ףא ןרעו עבָאב יד רעדָא עמאמ יד ,עטאט
 ;ךַײלג ייז ןעָארד ,סאק

 !טוָירּפ ןיא ןבעגּפָא ךיד ןלעװ רימ --
 :ןטייװצ םוצ רענייא ךיוא ןגָאז ,ךיז ןגירקעצ ייז ןעוו ,רעדניק יד
 !טוירּפ ןיא ןייג טסעוו ---
 "אמ רעד ןיא םענָאּפ סָאד ןטלאהאבראפ קערש ןופ עקרא טָאה טציא

 ,לדיילק סעמ
 -עגּפָא ךיז עמאמ יד טָאה --- ,ןסקאוורעטנוא לסיב א ךָאנ רע לָאז --

 .םיא ןופ ערעטלע ,ןקידניזראפ וצ טינ ,בָאה'כ --- ,ןפור

 ?יוזא טינ * ;םיטיילפ יד טָא םעליוא רעזדָאמ א 5 ;רענַײמ טָאג ,ָא 2 ;סעשאפענ 1
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 א סעּפע טגנאלרעד יורפ יד יו ,עקרא טעז ןגיוא עטערומשזעגוצ טימ
 יז ליוו ןוא טנאה סיורפ רעד ןָא טּפאכ עמאמ יד .ןעמאמ רעד לריּפאפ
 -ירָאק ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא עמ זא .טינ טזָאל ענעי רעבָא ,ןשוק ןעמענ
 :טעב א עקרא טוט ,רָאד

 ,עלקוק יד ,עמאמ ,רימ זַײוװ ---

 ןייק טינרָאג זיא יז ,ןיינ ...ןעוועג ריא אב ךָאד רימ ןענַײז טשרָאקָא --
 -ָאשטירּפ יד ןוא ,טרעכייר יז סָאװ ,סָאד רָאנ ...ץראה א טָאה יז ,עלקוק
 יו ,טייהרעטכארטראפ עמאמ יד טדער -- ...עדליו א סעּפע זיא עקס
 .ןיילא ךיז ראפ ןרָאלקסיױא סעּפע קידנלעוו

 ךיז רע טגייל גָאט ןקינוז א ןיא .ןַײז וצ טנַיּפ עקרא טָאה בוטש ןיא
 ןאּפש רַאּפ א זיא סָאװ ,רעלעק םענופ ריט רעקידעּפושעמ רעד ףא קעווא
 -ייז ,ןגָאלשעגפיונוצ זיא ריט יד עכלעוו ןופ ,רעטערב יד .בוטש רעד ןופ
 ןופ ןדנאר יד רעטניה דרע ךעלקיסאּפ יד רָאנ ,טמעראוועגנָא טוג ןענ
 טימ עלעיק סונייבאר-עשיומ ,לקושז א .טכַייפ ןוא טלאק ןענַיײז ריט רעד
 ,לרעּפרעק ןפייטש םענעטעמאס םעניורב-לקנוט ןפא ךעלעקנערּפש עסַײוװ
 ,ריט רעד ןופ טנאק א ףא דרע רעד ןופ ןכירקוצרעבירא ךיז טימאב
 -רעד ,ןביוא עמאס ןזיב וצפורא סע טגָאי ןוא עלעיק סָאד טמענ עקרא
 ןטימ רעביא ךיז טלקַײק עלעִיק סָאד ןוא ,ּפָא זָאל א סע רע טוט ךָאנ
 עקרא טגירק ןאד ;ךעלעסיפ יד טימ ןפלָאהאבמוא טלּפאצ סע ,ףורא לכַײב
 -נעל א עינָאלד רעד ףא לשינעפעשאב סָאד טלאה ןוא סענַאמכאר םעד ףא
 לבארג א טיג ,לדניה א ךיז טרעטנעענרעד ריט רעד וצ .עלַײװ ערעג
 ןיא טשיוטנא ּפָא סע טילפ ,קידנעניפעג טינרָאג ,ןוא דרע יד לבָאנש ןטימ
 ,טַײז א

 ןיא עלעדיימ א --- עקוויר רעהא טעשזדנָאלבראפ סע זא ,ךיז טכאמ'ס
 -ראפ יוזא סיפ יד ,טעזרומראפ יוזא זיא עקוויר .ןעקרא טימ רעטלע ןייא
 טיג יז יו ,עגיה א עקאט יז זיא יצ ,טלפייווצ עקרא זא ,עטָאלב טימ ןסקאוו
 ןדייש קיצניװ יוזא ,ןרעטלע עריא עגיה ןענַייז יצ ,טלפייווצ רע .סיוא ךיז
 טָאה סָאװ ,גנולעטשרָאפ סעקרא ןיא .סעצנעשזעב יד ןופ רעטנוא ךיז יז
 יד יװ ,טוג עגיה יד זיא ,דייר סעמאמ רעד ןופ ןפאשעג םיא אב ךיז
 ץלא ,סעריד ענייש ןיא ןבעל ,ןפָאלעג טינ ץעגרע ןופ ןענַײז ייז :טלעוו
 א טייטש עלעקוויר .ןטכוצ עכעלנייוועגרעסיוא ןענַײז ייז ןוא ייז ןבָאה
 טלָאװ יז יוװ ,ענימ אזא טימ גָאז א יז טוט ךָאנרעד ,רעלעק םאב עלַײװ
 :עויוט עסיורג א ןָאטעג

 ,ריט רעד ףא ןעַײטאק ךיז ליוו ךיא .ךימ זָאל ---
 ,סופ ןראפ ּפעלש א םיא יז טוט ןאד .קידנרעה טינ ךיז טכאמ עקרא

 .ןסעמיימ וצ יז טיירג ,ףוא טגנירּפש ןאמערוועכ רעד
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 -- .ץענעשזעב א רָאנ ךיז טרעגלאוו טרָא קיצומש אזא ןיא ,ופ ---
 .םיא ןופ קידנפיולטנא ,עקוויר טַײרש

 ,ךָאנ ריא עקרא טגָאי -- ?טגָאזעג וטסָאה רעוו ---
 םיא וצ סיוא יז טיירד קיטסאה -- ,ץענעשזעב א !לצענעשזעב א --

 ,גנוצ יד סיורא טקעטש ןוא ערוצ עקיצומש עטמאלפראפ יד
 סָאװ ,קילג ריא ;ןענעכערּפָא ךיז ריא טימ ,ךיז טייטשראפ ,טעװ רע

 .בוטש ןיא ךיז וצ ןַײרא ךַיילג טפיול יז
 ,ריט רעד ףא סיוא רעדיוו ךיז טיצ ,רעלעק םוצ םוא ךיז טרעק עקרא

 .טינ ךיז טגיל סע ,טינ ןיוש רע טָאה ןגינעגראפ עקידרעִירפ סָאד רעבָא
 -וויר סָאװ ,ןופרעד ןזעוו ןייק טינ טכאמ רע זא ,ןזַײוװ ןיילא ךיז קידנלעוו
 -רעטנוא רעטנומ ,בוטש ןיא ןַײרא רע טייג ,טקידיילאב םיא טָאה עלעק
 -ראפ רָאג טָאה עמ .ןָא טינ םענייק לאלכיב רע טייג ָאד רעבָא ,קידנפַייפ
 עמאמ יד .קירעגנוה זיא רע זא ,ןסיװ טינ ליוו רענייק ,םיא ןיא ןסעג
 סעדעי ?רעדניק יד ןיהא ןעמ טוט ּוװ :גרָאז ןייא טָאה יז .םורא טפיול
 ץענעשזעב א רענייא :סַײנ יז טלייצרעד ,ץעגרע ןופ טמוק יז ןעוו ,לָאמ
 ץענעשזעב רעדנא ןא ;רעדַײנש א וצ ןבעגעגּפָא לגנַיי רעטלע ןַײז טָאה
 -כָאט ענעסקאוועגרעטנוא יד טנדרָאעגנַײא זיוה ןַײּפ א רעייז ןיא טָאה
 ץלא ךָאנ טגנערב עמ רָאנ ,לופ זיא טוָירּפ רעד .לדיימטסניד א ראפ רעט
 ןצייה יז טמענ עסַײמסיײב ןוא ,סע טלייצרעד עמאמ יד .רעדניק עַײנ ןיהא
 ןבעל טגיילעגפיונוצ ?גיצ עכעלטע ןופ זיא סָאװ ,ןוויוא ןקידרעמוז םעד
 ּודָאֹּפ רעד ןופ לעלָאכ ןרעטצניפ ןיא ּפָאק םעד טּפוטש יז ,בוטש רעד
 ןבעגעגנַײא ךיז טָאה ריא סָאװ ,ןזיורנוז יד ןופ ךעלגנעטש יד .עלאוו
 ,טינ ןענערב ןוא טכַײפ ,יור ןענַייז ,ןטרָאג א ןיא ץעגרע ןעמענפיונוצ
 ךיז ןופ סיורא טזָאלב עמאמ יד .קיזיק רעשירפ רעד טינ ךיוא טנערב סע
 -נקיטש רעיורג-ץראווש ןקלָאװ א זיב ,גנאל יוזא טזָאלב יז ,עמָאשענ יד
 יד ךרוד ךרוד ךיז טסַײר ,ןוויוא ןצנאג םעד טינ טלופראפ ךיור רעקיד
 -ּפָא זיא'ס ּוװ ,ןטלאּפש יד ךרוד ,עטילּפ רעד ןופ ךעלדער עטכאמראפ
 טיירדראפ יז .םענָאּפ ןיא ןעמאמ רעד טגָאלש ךיור רעד .םייל יד ןלאפעג
 ףא טציז יז .ףוא טינ ךיז טבייה ןוא קעווא טינ טייג רָאנ ,טַײז א ןיא ךיז
 ,םאלפ א ןרעוו לָאז ךיור םענופ זא ,טראוו ןוא סיפ ענעגיובעגרעטנוא יד
 רעבָא ,ןעשזדוה ןוויוא ןיא טמענ'ס יוװ ,רעיוא ןא טימ ןרעה ןיוש ליוװ יז
 עמאמ יד .רָאנ :ךיז *?טערוק, סע ,טינ טעשזדוה'ס ןוא טינ טמאלפ סע

 סע ןעמעוו ףא ןזָאלוצסױא סאק םעד ןָא טבייה יז ןוא ,סאק ןיא טרעוו

 ןיוש טצכעל סָאװ ,ץאק יד ץימש א ריא ןופ טּפאכ עטשרע יד .ךיז טכאמ

 רעדָא טַײז א ףא ךיז ןגיילקעווא ,ןוויוא ןעמעראוו םעל ךיז ןעיצוצסיוא

 .ךיז טרעכייר 1
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 -נייוועג טוט יז יו ,וצפורא ךעלסיפ יד טימ ןוא לכַײב ןטימ ,ןקור ןפא רָאג
 לסיב א ןלאפוצ ריא טעוו'ס זא ,ןעגנונעפָאה טימ לופ זיא יז ןעוו ,ךעל
 ךיז טָאה יז ,עגיה א זיא ץאק יד .לָאש רענעכָארבעצ רעד ןיא ץכעקעג
 -סיוא ןוא סערָאצ אראפ סָאװ ,קידנסיוװ טינ ,בוטש ןיא רעהא ןגָאלשעגוצ
 זיא לצלעּפ טפיירטשעג ריא .סעצנעשזעב יד אב ןבָאה טעװ יז ןשינעמוק
 ןרָאװעג זיא ןרעטש ןפא לקיסאפ עסַײװ עטראצ סָאד .ןכָארקעגּפָא
 ,יורג

 יד ךיז טמענ -- ?רעזמאמ ,וד ?דלאוו א ןיא יו ,סע טפייפ רעוו --
 ךיוא ןטאט םעד .סיוא טינ ןרָאצ ריא טדַײמ םענייק .ןעקרא ראפ עמאמ
 ךיז טימאב ,ןוויוא םעד טצייה עמאמ יד סייב .עבָאב יד טינ עליפא ,טינ
 ןקיצנייא ןטימ ,סיורא ךיז טכַײלש רע ,בוטש ןיא ןַײז טינ עטאט רעד
 ייווצ טאהעג עטאט רעד טָאה לטעטש ןיא .גירק א וצ ןעגנערב טינ -- ליצ
 -ענ עטלייצעג ַײרד טימ טנרעלעג ,רערעל א ןעוועג זיא רע --- סעכָאלעמ
 ,ָאד .רעדניבנַײא ןא ןעוועג ןוא ,שיסור ןוא קיטעמפירא רעדניק עשידיג
 ףראד עמ עכלעוו ,רעדניק ןייק ָאטינ םיא ראפ ןענַײז ,קסיוװַאנלָאװ ןיא
 ןעמוקעג זיא עמ טניז .ןדניבנייא ףראד עמ סָאװ ,רעכיב ןייק ןוא ,ןענרעל
 "וכ-שטַײט ןייא ןוא סערָאמעג ייווצ ןדניבוצנַייײא טאהעג רע טָאה ,רעהא
 -ירעגּפָא טימ ,טקעלפעגסיוא ,טקילפעצ ןעוועג ןענַײז םירָאפס יד .שעמ
 -ראפ עכלעזא טימ ךיז ןקעסייא וצ ביל טָאה עטאט רעד .סעגערב ענעס
 -סיוא ,טיוה עַײנ א סעטנארט עטלא יד ףא ןעיצפורא ,סעמָאשענ עטקינַײּפ
 לקיטש םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו .לשטיינק סעדעי ןגייבסיוא ,ןכַײלג
 טרעטש ,קעווא; .שיט ןופ ןבירטעגּפָא רעדניק עלא רע טָאה ,טעברא
 ערוועכ יד ;לָאק ןיא רעזייבעג םוש ןָא ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,"טינ
 -עמוא ןרעוו םיא טעװ ,ןייגקעווא עקאט ןלעוו ייז ביוא זא ,טליפעג ןבָאה
 -עגנַײא ,לזדנעּפ סָאד ןעמונעג ןיילא עליפא לָאמ רַאּפ א טָאה עקרא .קיט
 ןקור ןרעביא רימש א ןבעגעג ןוא ּפאּפ ןטימ עלעסיש םעניא סע טקנוט
 -עג זיא עטאט רעד .לטַײײז א ףא ןלאפעג זיא ןּפָארט א .דנובנַײא םענופ
 טימ ,קיטביזרָאפ ,קאב ןיא םאלפ א ןעקרא טגנאלרעד ,ןדנוצעגנָא ןרָאװ
 -עגּפָארא יוזא קעלפ םעד רע טָאה רעגניפ ןטסלטימ םענופ לגָאנ ץיּפש א
 ,םיא ןופ ןעמיס ןייק ןבילבעג טינ זיא סע זא ,ןעמונ

 א עטאט רעד טָאה ,םערָא ןרעטנוא םירָאפס ענעדנובעגנַײא יד טימ
 -עגסיוא ,עזוזעמ יד שוק א ןבעגעג ,לעווש רעד ףא ןטלאהראפ ךיז עלַײװ
 ,ןגיוא עצראווש רָאּפ א טנערבעג ןבָאה סע ןכלעוו ףא ,םענַאּפ סָאד טיירד
 :טינ םענייק וצ ןוא ןעמעלא וצ טגָאזעג ןוא

 ...טעברא יד ןגָארטּפָא יג ךיא --
 ןיא ןעזעג עקרא טָאה ,טנוואד עטאט רעד ּוװ ,לוש-דאבאכ רעד ןיא

 טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .סערָאמעג ענעסירעצ ךאס א סרעמלא ענעפָא יד
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 ,ענעסירעצ ייז ןענַײז ןעמעלא אב טאמיק ,םעליוא םאב םירודיס יד וצ
 .ןדניבנַײא ןטאט םעד טינ יז טיג רענייק רעבָא

 ,לוש ןיא גָאט ןבלאה א עטאט רעד טציז ,ןָאט וצ סָאװ קידנבָאה טינ
 םוצ רעמיצ קע ןייא ןופ םוא רע טייג ,םייחא טמוק רע ןעוו ,ךָאנרעד
 ,סיוא רע טקערטש ,ךיוה זיא טיפוס רעד ּווװ ,קע םוצ קידנעמוקוצ .ןטייווצ
 ןטייוצ םאב ;וצפורא זדלאה םעד טפראווראפ ןוא טנאה א ,ךעלנייוועג
 ,ןַײא עטאט רעד ךיז טגייב ,ּפָארא קידעּפושעמ טרָאפ ןקלאב רעד ּוװ ,קע
 יו ,לטיה םענופ טַײז א רעטנוא טנאה יד רעטנורא רע טקור לָאמטּפָא
 טּפאכעג טינ טָאה ּפָאק רעד זא ,ןגייצרעביא ךיז ןוא ןָאט ּפאט א קידנלעוו
 ,לייב ןייק

 --- ,ןיילא ךיז וצ רע טדער --- ?ןַײז טעוו סָאװ ,םעליוא-לעש-עניוביר --
 ףָאט טינ טשינרָאג לָאז שטנעמ א .טינרָאג ךָאד וט ךיא ?ןעמ טוט סָאװ

 סיוניכ ןופ שזָארָאטס א ןרָאװעג רע זיא ,ןסיוו טינ לָאז רענייק ,ליטש
 םעד ןיא ,ףיוה ןיא טניווװ סָאװ ,יוניכ ןבלעז םעד ,דאלקס-גראוונזַײא
 רע רָאנ ,םיווָאנאג ןופ טיהעג טלָאװ רע טינ יו טקנוּפ .זיוה ןטשרעדָאּפ
 ןיוש זיא'ס ןעוו ,בוטש ןופ סיורא עטאט רעד טייג ,ווענאג רעד זיא ןיילא
 ןטימ ,ןסאג רָאּפ יד ךָאנרעד ,ףיוה םעד ךרוד קילַײא טנאּפש ,ךעלרעטצניפ
 טינ טשינרָאג ןוא ןלעטשּפָא טינ םיא לָאז רענייק זא ,גנאלראפ ןקיצנייא
 ,ןרעטש ןפא טקורעגּפָארא קירעדינ זיא לטיה םענופ קעשאד רעד .ןגערפ
 -עגּפָא ןיוש טָאה רע יו ,םעד ךָאנ םייהא עטאט רעד טמוק ירפרעדניא
 .דאלקס םענופ טַײװ טינ ךיז טניפעג סָאװ ,לוש ןיא טנוואד

 סנטאט םעניא ךיז קידנקוקנייא ,עמאמ יד טגָאז -- ,טינ ייטשראפיכ --
 יו ,ךיילב טינ ןענַײז סָאװ ,ןקאב עטרעצעגּפָא יד ףא ,םענַאּפ טרעדנעעג
 םענופ ּפָאנק רעפראש רעד זיולב ,טקיטניווראפ ,ךעלטיור רָאנ ,ךעלנייוועג
 -ָאמָאקָאל א ןיא רעצוטש א יוװ ,םוא טייג רע ,ךיילב ןבילבעג זיא זדלאה
 -- ,פָאנק םעד טָא ןופ ןעמאטש ןקילגמוא עלא זא ,טכוד'ס ןוא ,וויט
 ענרעזַײא ,ןזַײא רעקיטש ןטיה ףראד עמ סָאװ בילוצ ,טינ ייטשראפ'כ
 ?ןּפעלשקעוװא ייז טעוו רעוו ?סעקלאב

 -- ,עטאט רעד ןסאלעג טרעפטנע -- ,טינ ךיוא ייטשראפ ךיא --
 טכאנאב ןּפאכ ןָאק עמ ,ןטיה וצ גנירג זיא סנזַײא ?ךיד סע טרא סָאװ רעבָא
 טָאטשנָא שזָארָאטס רעדנא ןייק ןגירק טנָאקעג טינ טָאה יוניכ .למערד א
 ?גנוניווװ רעד ןיא זדנוא ןזָאלוצנַײרא ןעגנּוװצעג םיא טָאה רעוװ ןוא ?רימ
 ףדירפוצ טינ ,עיסאב ,לָאמנייק טסיב

 גייל --- ,עמאמ יד טלמרומ --- ,ןדירפוצ רעייז ,ןדירפוצ ןיב ךיא --
 טכענ עגנאל .רעגנעל ןיוש ןענַיײז טכענ יד .ןַײא טוג ךיז קעד ןוא וצ ךיז
 !ןעמוקעגרעביא ָאד ןענַײז רימ סָאװ ףא ...עטלאק ןוא

 -אש ןדעי ןטרָאד םיא טעז עקרא .לוש-דאבאכ רעד ןיא טנוואד יוניכ
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 אב ,קנעב עטשרעדָאפ יד ףא ,ןָאנבױא טינ טציז יוניכ .וװעטמָאי ןוא סעב
 ּוו ,ריט עמאס רעד אב ,גנאגניירא םאב ךַײלג רָאנ ,טנאוו-ךערזימ רעד
 ,ןַיירא טינ טמוק סע רעוװ .רעדנעטש א טלעטשעגקעווא םיא ראפ טָאה עמ
 -ייז ןטימ לשטנעמ ןקיכעלַײק ,ןטקאּפעג ,ןקיסקוווניילק ןפא קוק א טּפאכ
 יד םיק טקעדראפ סָאװ ,עקליישטאפ עלָאמש א -- לסעלאט םענעד
 :סיוא טפור ,סעִילא טימ ןעלדנאה וצ ןָא טבייה עבאג רעד ןעוו .ןעלסקא
 ,לוש ןקע ענעדיישראפ ןופ ןָא ןעמ טבייה ,"ריטפאמ א ןיודליג ףניפ,
 ,שעדױקנרָא םוצ ןוא דעמָא םוצ רעטנעענ ןענַייז סָאװ ,יד ןופ טּפיוהרעד
 ..."קיצנאווצ; ..."ןעצ, ;סעליוק ךיז ןגָארט סע ,ךעקעמ םעד ןפראוווצפורא
 ,סעקָאספאה יד רעגנעל ןרעוו ,רעטַײװ סָאװ רעבָא ..."קיצנאווצ ןוא ףניפ,
 םעד סיוא רעמ ץלא טיצ עבאג רעד ,טקירעװשראפ טרעוו רעכסימ רעד
 -לקיוועגרעדנאנאפ רעד אב שיט ןפא טנאה רעד טימ טּפאלק רע ,"ןיוד,
 --- ןיו-יוד-ליג קיסַיירד ,סנייא --- ן-יוד-ליג קיסַיירד, :עריוט-רעפייס רעט
 סָאד ןָאט פאלק א טיירג ןיוש זיא רע ..."ןיו-יו-יוד-ליג קיסַײרד ,ייווצ
 רעשפע ;עגנעה טבַײלב טנאה יד רעבָא ,לָאמ עטירד עקידנסילשטנא
 ןלאב ןייק .ּפָא טינ ךיז טפור רענייק .ליטש :!זַײרּפ יד ןבייה רעצעמע טעוו
 סיוא טיירד עבאג רעד .,ּפאלק ןייק טינ ץלא טוט טנאה יד רָאנ ,ָאטינ זיא
 ךיז טרעחרעד עגער רעבלעז רעד ןיא .ןטניה ףא קוק א טיג ןוא ּפָאק םעד
 טקנוּפ ,םענעגנָא יוזא טגנילק סע ,לכלעק ןיד א ריטירעד-אב עמאס ןופ
 טפראוו יוניכ ."סניודליג,; ענעגיטשעג יד טלקַײקעג ךיז ןטלָאװ סע יװ
 סָאװ ,ןדִיי יד .קילדנעצ א ךַײלג רָאנ ,סנדליג ייווצ רעדָא םענייא ףורא טינ
 ,גנאגנַיירא םאב טפאשגנע ןיא ךיז ןעשטּפָאט ןוא "טעטש; ןייק טינ ןבָאה
 ןכאמ ,םיסיילאט עגנאל ענעבירעגּפָא יד טימ עגָאלדָאּפ יד קידנרעקסיוא
 רע סָאװ ,לכלאש םענעדַײז םעד טימ יווצ ןעב קָאכצִיי בער ןוא ,געוו א
 רעד ןופ ןשטילגּפָארא טינ ךיז לָאז'ס ,רעגניפ ץיּפש יד טימ רעטנוא טלאה
 ןעיוניכ אב .עמיב רעד ףא ,קידנעמעטע רעווש ,ףוא ךיז טבייה ,עציילפ
 רע -- ריט רענעפָא רעד אב רע טציז עקאט ראפרעד .עמטסא ןא זיא
 .טפול עשירפ ףראד

 זיא רע .טַײצ ךאס ןייק טינ טיהעג עטאט רעד טָאה דאלקס סיוניכ
 ,ןרָאװעג קנארק

 -ָאפס יד ןופ ןבלימ יד טימ ןעגנולשעגנָא ךיז רע טָאה רעִירפ ---
 ,סנזַײא יד אב טליקעגוצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד --- ,עמאמ יד טגָאז -- ,םיר
 -צראה טאהעג רע טָאה וצרעד .טלעק א טכאנאב טגָאלש סע עכלעוו ןופ
 טלָאװ .ןדָיי טָאטש א ראפ ןַײז שעַײװעמ ךיז ףראד רע סָאװ ,קעטייוו
 .לוש רעד ןבעל ךַײלג זיא רע ,ןיינ זיא ,טקוראפ דאלקס רעד ןעוועג שטָאכ

 רעד סָאװראפ ,עביס עסעמע יד טסייוו רענייא רע זא ,טלאה עקרא
 ןוא ,םאי ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה עטאט רעד .קנארק ןרָאװעג זיא עטאט
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 ,רעסאוו ןופ ןכָארקעגסױרא זיא רע רָאנ יוװ ,דנאנאכָאנ לָאמ עכעלטע
 ןייג רעדיוו טזומעג טָאה עטאט רעד ןוא ,דמאז ןטָאשעג םיא ףא עקרא טָאה
 טכַײקעג טָאה רע ,ךעור א ןַײרא סעּפע זיא לגנִיי םעניא .ןעקנעווש ךיז
 .דמאז ךעלפַייה ןטאט ןטעקאנ ,ןקידנרעטיצ ןפא קידנטיש ,רעטכעלעג ןופ
 .קנארק עטאט רעד טגיל ןָא טלמעד ןופ

 רעדניק יד ןביוהעגפוא עמאמ יד טָאה ןגרָאמירפ ןעיורג א םענייא ןיא
 טָאה יז .לוש ןיא ןפָאלעגקעװא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא סרעגעלעג יד ןופ
 רעכלעוו ךרוד ,ריט רעקיטַײז רעד וצ ,ךעלנייוועג יו ,טעווערעקראפ טינ
 -עגנַיירא ךַײלג רָאנ ,עקלאש רעד ףא ךיז וצ ןַײרא ןעמוק רעבַײוו יד
 טנעה יד ראפ קידנטלאה ,ריט *רעשלבצנאמ, רעסיורג רעד ןיא טכַײלש
 ןענַייז רעדניק עקירעביא יד .ןעלעוואכ ןוא ןעקרא -- רעדניק ערעגנִיי יד
 קיטסאה יז זיא ,טַײז א ןיא ךיז קידנקוקמוא טינ .ריא רעטניה ןפָאלעג

 םעלענ ןוא דעמָא ןופ ךעלּפערט יד ףא ףורא ,קנעב יד ייבראפ ךרוד
 ןוא דעמָא ןופ לטנעוו ןכיוה ןשיווצ -- לעלָאכ ןלעקנוט םעניא ןרָאװעג
 זיא סע עכלעוו ףא ,ךעלגניר יד ןָאטעג ץלירג א ןבָאה'ס .שעדױקנרָא
 ךיז ּפירקס ןפראש א טימ ןבָאה ךַייײלג ךָאנרעד .סעכױרָאּפ רעד ןָאטעגנָא
 ןגיוא סעמאמ רעד ראפ .שעדױקנרָא ןופ ךעלריט עטצינשעג יד טנפעעצ
 יד ןופ ךעלדמעה ענרוּפרוּפ יד ןָאטעג עקסאילב א שעטשוטעמ ןבָאה

 ,ןטַײקיניײר
 -אפ לוש רעד רעביא ךיז טָאה -- !ףלעה ,םעליוא-לעש-עניוביר ---

 ענַײמ טימ ָאד ייטש ךיא -- .יירשעג ךעלרעמָאי א ןגָארטעגרעדנאנ
 טסייה ןאמ ןַײמ .םימיוסעי ןייק ראפ טינ ייז ךאמ ;ריד אב טעב ןוא רעדניק

 םענ .ןבעל טסייה -- םִיאכ .םִיאכ -- ןעמָאנ א ךָאנ םיא ביג ךיא ,םָארווא
 !למיה ןיא וינעטאט ,רעדניק יד ןופ ןוא רימ ןופ וצ טינ םיא

 ןענַייז'ס ןעוו ,װעטמָאי א ןיא ןייש יוזא זיא סָאװ ,לוש-דאבאכ עטלא יד
 ןרעדעי אב סָאװ ,ןּפמָאל עשירטקעלע יד ןוא סעריונעמ עלא ןדנוצעגנָא
 וצ זיב ,ךיוה ּפמָאל םעד ןבייהפוא ןענעק לָאז עמ ,רונש א טגנעה ייז ןופ
 ןרעביא ןעגנעה לָאז רע ,קירעדינ רָאג ןזָאלּפָארא ןוא ,עילעטס עמאס רעד
 -ערָאמראפ ןוא טלקנוטראפ ןעוועג זיא לוש עמארעג ,עסיורג יד --- ,ּפָאק
 -נוא רעטצנעפ יד ןופ ךעלבַײש עקיבראפנדיישראפ יד עליפא ,טעריוכש
 טינ ןוא רילָאק םענטומ ןקינָאטנײא ןא טאהעג ןבָאה עילעטס רעד רעט
 ,ךעלקידייל ןעוועג זיא לוש ןיא .טַײקױרג רעסיוא ,טינרָאג טזָאלעגכרוד

 .ןעינימ רעטלייצעג א
 קידנסַײרעביא ,ןדִיי יד ןשטנווועגוצ ןבָאה --- ,ןפלעה טָאג ךיַײא לָאז ---

 .ןענוואד סָאד
 .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס
 .ײנ ןעװעג ךָאנ סעצנעשזעב יד ראפ זיא םעליוסעב םוצ געוו רעד
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 םאוגנאל זיא ,רעדניק יד טצעזעגפורא טָאה עמ ןכלעוו ףא ,לרופ סָאד
 םענעסָאלשעגוצ םעד ןוא רעוקס םענעפָא םעד ייבראפ ןרָאפעגכרוד
 -עגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלביטש:-םייל עכעלטע יד טימ ןטרָאג ןשיטָאטש
 א טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ךָאנרעד .טנאוו רעטשרעטניה ןַײז וצ טּפעלק
 יו .ןטימניא געוו ןטעוועבמערטעגנַײא ןלָאמש א טימ דלעפ א ,סעווכאר
 ךיז וצ טלמרומעג טינ ןוא קירעיורט ןַײז וצ טימאב טינ ךיז טָאה עקרא
 זיא עטאט רעד ,ןברָאטשעג זיא עטאט רעד; :ענַאװאק רעטסעב רעד טימ
 -עגמוא רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ,טכעלש טינ טליפעג ךיז רע טָאה ,?ָאטינ
 רעביא טזָאלעגּפָארא ,קירעדינ ןטלאהעג רע טָאה סיפ יד .עזַײר רעטכיר
 רעגניפ עסעװרָאב יד טימ טעּפעשטראפ טּפָא ןוא רופ רעד ןופ סקא רעד
 טסקאוו סָאװ ,לקיטסוק א עטאיּפ רעד טימ ןָאטעג סיוטש א ,לזערג א
 ךיז ייברעד ,ךעלעמילב ןסירעגּפָארא עקרא טָאה לָאמ רָאּפ א .געוו םאב
 םענופ ןלאפעגסיורא טינ ריש זיא רע זא ,ייז ןכיירגרעד וצ ןגיובעגנָא יוזא
 םעד טימ ןָאטעג לציק א ןוא עלעטעלב א טלקיוועגפיונוצ טָאה רע .ןגָאװ
 -עגקעווא ,לטעלב סָאד טּפאכעגסיורא טָאה עקפיש .ןעקפיש רעוא ןיא
 יז רעבָא ,קאב ןיא םאלפ א ןעגנאלרעד ןעקרא טלָאװעג ןיוש ןוא טצימש
 זיא םורא ןוא םורא .ןעמונעגוצ ךיגפא טנאה יד ןוא ןטלאהעגּפָא ךיז טָאה
 םענעגנָא רָאנ ,טָאטש ןיא יו ,ןקאבעג טינ טָאה ןוז יד ,ַיײרפ ,טוג ןעוועג
 ןלימטניוו ןעזעג עקרא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ,לטניוו א טימ טלטרעצעג
 ,ייז ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארא טינ טַײצ א ןוא

 -שזעטס ךאס א ,ןפָא ןעוועג זיא םעליוסעב ןופ רעיוט רענרעזַײא רעד
 ערעטַײװ יד וצ ןוא סעווייצאמ ענייש עטנעַאנ יד וצ טריפעג ןבָאה סעק
 עקרא טָאה ,רופ רעד ןופ ןעגנאגעגּפָארא זיא עמ ןעוו .םירָאװק עטעשַאּפ
 -ונעג ןוא עַייװעל רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןיילא ךיז ראפ טקרעמאבמוא
 זיא סָאװ ,טנאוו-םעליוסעב רעכיוה ןוא רעטיירב רעד עזאּפ ןייגמורא ןעמ
 ןטיור ןייא ןדליב לגיצ עכלעזא ייווצ .לגיצ עקידנורבלאה ןופ טגיילעגסיוא
 -עגנַיירא טָאה עקרא .טנאוו עצנאג יד טייטשאב לגייב עכלעזא ןופ ,לגייב
 א ,ןטייווצ א ןופ ,לגייב םענלגיצ ןייא ןופ לעלָאכ ןיא ּפָאק םעד טקעטש
 -טניוו יד ףא ,טנאוו רעד רעטניה ,ּפעטס ןפא ,ןלירב ךרוד יװ ,ןָאטעג קוק
 -גנאל ,ןרָאפעגיײבראפ ייז זיא עמ ןעוו ,רעִירפ יו ,טקנוּפ ןבָאה סָאװ ,ןלימ
 טצעזעגוצ ךיז עקרא טָאה ךָאנרעד ,לגילפ יד טימ טיירדעג ליופ ןוא םאז
 -ראעג קיסַילּפ ןבָאה םורא ;ןסקאוועג ךיוה רעייז ָאד זיא סָאװ ,זָארג ןפא
 .ךעלעגילפ יד טימ טעכַאפעג ,טעמושזעג -- ךעלעבאב ענעדיישראפ טעב
 ,בורג ןיא טזָאלעגּפָארא ןטאט םעד טָאה עמ יװ ,ןעזעג טינ טָאה עקרא
 ןעמונעגנָא ,טכוזעגּפָא ןעקרא טָאה ,לשריה ,רעדורב רעטסטלע רעד
 -עגוצ םיא טָאה רע .רעווייק םוצ טריפעגוצ ןוא טנאה א ראפ קידנגַײװש
 -ונעג טָאה עקרא .דרע ןטיש ןסייהעג ןוא דנאר ןטשרעדָאפ םוצ טּפוטש
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 -עג יז ןוא םייל עקדורה ערעווש עטכַײּפ א ,לגרעב םענופ ,ןביוא ןופ ןעמ
 רעצעמע טָאה ןאד .ןפראוו וצ ךיז קידנסילשטנא טינ ,טנאה ןיא ןטלאה
 טָאה סָאװ ,םייל עלעפַייה סָאד ןוא ,ענַײז טנאה יד ןָאטעג סיוטש א טכַײל
 -סיורא ךיז טָאה ,עינָאלד רעד ןיא ןעמעראווּוצנָא לסיב א ןזיוואב ןיוש ךיז
 ןטשרע םוצ .ּפָאק סנטאט םעד זיא סע ּוװ ,ןטרָאד ןפָארטעג ןוא ןטָאשעג
 רעִירפ --- טנייוועצ ךיז סעמע ןא ףא טציא עקרא טָאה גָאט ןצנאג ןראפ לָאמ
 רעטרימשעגסיוא רעד טימ טשיועג ,ּפילכ א טימ ,ליטש ךָאנרעד ,קיכליה
 ,ןייג וצ טרעהעגפוא טינ ןבָאה יז ןוא ,ןרערט יד טנאה

 עבָאב יד טָאה ,םעליוסעב םענופ טרעקעגמוא ךיז טָאה עמ ןעוו
 ןסעזעג זיא עמ .ןואק ןטיור ןסיורג א טימ טעװעדָאהעגנָא ןעמעלא
 ףא ןוא ןּפיל יד ףא טפאז ןטנקירטראפ ,ןטּפעלקראפ-סיז טימ שיט םאב
 .ןקאב יד

 טָאה --- ,טַײצרָאי זיא זעמאט ןיא געט ריפ :רעדניק ,טקנעדעגראפ ---
 ,טגָאזעג עבָאב יד

 טאהעג טינ ,עטיוט-בלאה א עּפאנאק רעד ףא ןגעלעג זיא עמאמ יד
 -רעד טָאה עבָאב יד ןעוו רָאנ .ןדייר וצ טינ ,ןענייוו וצ טינ ךעיוק ןייק
 -עזייה םענעכָארבעצ א טימ ןפורעגּפָא ךיז יז טָאה ,טַײצרָאי ןגעוו טנַאמ

 :לָאק ןקיר
 ןסיורג א ָאד ןיוש ןבָאה רימ ...עגיה ךיוא ןיוש רימ ןענַײז טציא --

 .קיביײא ףא עגיה ...קעלייכ

 "גָאט; א טָאה עקרא

 זיא רעטסעווש יד ןשיווצ ,עקרא קיניזימ רעד זיא רעדירב יד ןשיוצ

 ןָאק עקרא .טינ ןזיוה עקניזימ רעד טימ קיגיזימ רעד .עלעוואכ עקניזימ יד

 -ראפ ?םענַײז ןופ רעסערג סעכִַיי סעלעוואכ זיא סָאװ טימ ,ןייטשראפ טינ

 רע ןעוו ,ןדַײס -- "עלערא; ןגיוצראפ טינ לָאמנייק םיא ןעמ טפור סָאװ

 ןעוו ,ןאד עליפא -- ,*עלעוואכ; קידנעטש זיא עלעוואכ ןוא .קנארק טרעוו

 .טנוזעג זיא יז

 -ןשאמאק א אב ךיז טנרעל סָאװ ,לשריח ,רעדורב רעטסטלע רעד

 ןופ "ךעלדמעה; עלעג ענעטינשעגוצ רָאּפ א טכארבעג טָאה ,רעּפעטש

 .ךיש

 רעדעל לקיטש א ןגירק ןעמ ףראד -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טציא ---

 ,סעקשזָאּפאס רָאּפ א ןבָאה טעװ עלעוואכ ןוא ,סעװשעדָאּפ ףא
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 עקרא טָאה -- ?ךעלעוויטש ןייק טינ ןעד ףראד ךיא ,ךיא ןוא --
 ,סיפ עטּפאלקעצ עסעוװרָאב יד ףא ןזיװעגנָא

 ,ןטראווסיוא טסעוו וד ---
 ,ףיוה ןיא םורא יז טגָארט ,סעציילּפ יד ףא ןעלעוואכ טמענ לשריה

 ןוא לגייװצ א ּפָא טכערב יז ,םיוב א וצ וצ יז טגנערב ,ריא טימ טגנירּפש
 "!ָאיוװ, ;טיײרש

 :ךָאנ טפיול עקרא
 .ןקֹור ןפא ךימ םענ טציא --
 -נופ שראמ -- .ּפָא לשריה םיא טביײרט --- !וטסליװ ךָאנ סָאװ --

 !ןענאד
 עטניורבעגוצ רָאּפ א עדערווַאקס רעד ןופ סיורא טּפאכ עמאמ יד

 -אכ טגנאלרעד ןוא זָאלב א ליומ ןטימ ייז ףא טוט ,לפָאטראק ךעלטפיר
 .ןעלעוו

 .עקרא טיײרש --- ,עטניורבעגוצ טלָאה ךיוא בָאה ךיא --
 דלאב -- .עמאמ יד טרעפטנע -- ,טינ ךיא בָאה ןעמעלא ראפ --

 .ןסערפ וטסעוװ ,שיט םוצ ןצעז ךיז רימ ןלעוו
 -- שטנעמ ןייא זיולב .טעדווירקאב ןוא טקידיילאב ךיז טליפ עקרא

 א ןופ טכער יד םיא אב ּפָא טינ טביור עקסָאי רעדורב רעטסלטימ רעד
 רעביא ןעמאזוצ ייז ןעייג גָאט עלא ,טימ םוטעמוא םיא טמענ רע .קיניזימ
 ןופ ,"סעקשטיב, ,ךעלצינשּפָא ןבַײלק ןוא סאג עקסנינירעטאקעי רעד
 זיא סָאװ ,עלעקיטש סָאד ןוא ,טרעכיירעגסיוא זיא עזליה יד .ןסָאריּפאּפ
 לסיב א ןטרָאד טלעג סע רעבָא ,טשטעלּפעגוצ ,ןטָארטעגנָא זיא ,ןבילבעג
 סיורא רע טזָאל יצ ןטשרע םענופ ךיור םעד .טרעכייראפ עקסָאי .קעבאט
 -רא זיא ,יצ ןטייווצ םענופ ךיור רעד ןיהא טמוק סע ּוװ .זָאנ רעד ךרוד
 ,ןגיוא יד ךרוד סיורא םיא טזָאל רע זא ,טגָאז עקסָאי .רָאלק רָאג טינ ןעק
 ןרעו סעקסָאי ןגיוא עשיצָאקש ענירג יד .עקאט סע זיא יוזא זא ,םענָאּפא
 עקסָאי .לכיור א טימ ןגיוצראפ יװ ,רעלעקניט עסַײמסײב סעמע ןא ףא
 טוט עקרא רעבָא ,ןעמעטָא טינ םיא טסייה רע ,ןָאט יצ א ןיוא ןעקרא טיג
 ןפא סיורא ךיז טליונק טסוּה א טימ ןעמאזוצ ךיור רעד ןוא ,םעטָא ןא
 זא ,טלאה עקסָאי ,ליומ ןכרוד --- ןפיוא ןקידריוומוא ןטסכעלנייוועג עמאס
 ליפ רָאנ ,ןסָאריּפאּפ ןופ "סעקשטיב; רָאנ טינ ןעניפעג ןעמ ןַאק סאג ןפא
 עקסָאי ,ךעלרענעצ ןוא ךעלרעפניפ ענעדלָאג עליפא ,ןכאז עלופטרעוו רעמ
 עמ זא ,ןיילק יוזא זיא סע -- לרעפניפ ןדלָאג א ןעזעג טָאה רע זא ,טגָאז
 ייווצ זיא לרענעצ א .ענעשעק ןופ ןפראווסיורא ,ןרילראפ טכַײל סע ןָאק
 ,רעסערג לָאמ ייווצ ןַײז ךיוא ףראד ענעשעק ןיא ךָאל רעד ,רעסערג לָאמ
 דנאנאכָאנ געט עכעלטע ?רעכעל עסיורג ןייק טינ ןעד ךיז ןכאמ'ס רעבָא
 -םאי ןפא ןעגנאגעגמוא ייז ןענַײז טּפיוהרעד ,טכוזעג ךעלגנִיי יד ןבָאה
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 רעבָא .סיוא ךיז טוט עמ ןעוו ,ןרילראפ סעּפע טכַײל ןָאק עמ ווו ,שזאילּפ
 עילאווכ רעדעי טימ טָאה םאי רעד רָאנ .ןרָאלראפ טינרָאג טָאה רענייק
 עטרילַאּפ ןוא ךעלּפעקרעױמ עכעלצונמוא דמאז ןפא טקנעוװשעגסיורא
 .ךעלדנייטש

 ;טניה ןייק ראפ ןבָאה וצ עריומ טינ ןעקרא טנרעל עקסָאי
 -סיוא טסיירד ךיז וטספראד ,ןפיולכָאנ ןָא ריד טבייה טנוה א ןעוו --

 עליפא םיא וט ..."אנ ,אנ; ;ךיז וצ ןפור ןוא םענָאּפ ןטימ םיא וצ ןעווערעק
 ןציירעצ ייז ,ןטָאקסעלאט םענופ סעציצ יד טינ רָאנ םיא ןַײװ .טעלג א
 זַײװ ,ןָאט סַיײב א ליוו ןוא זיוה א ראפ טּפאכעגנָא ךיד טָאה רע ביוא .םיא
 יד ןיא קוק א ךַײלג םיא וט ,ןקָארשעגרעביא טינ ךיז טסָאה וד זא ,םיא
 ,ייז טימ לטניּפ ןייק טינ ביג רעבָא ,ןגיוא

 זיא סָאד .סעצייא סעקסָאי ןדנעװנָא ןעמוקעגסיוא ןעקרא זיא ןכיגניא
 ןעמונעג טָאה עקרא יוװ ,םעד ךָאנ םורא ןכָאװ עכעלטע ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ,טַײלערוװעכ ייווצ .סעבאש ןעוועג זיא'ס .רעדייכ ןקסנעשזעב ןיא ןענרעל
 ןקידסעבאש א ףא ןרָאװעג טאטשאב ןיוש ןענַײז ,ןעקרא ןופ ערעטלע
 טָאה ץראה סָאד ,סעמאש ןבעל ןיילא רענייא ןבילבעג זיא עקרא ;סעמראוו
 ןדמערפ ןייק אב ןסעגעג טינ לָאמניײק ךָאנ טָאה רע ,טלּפאצעג םיא אב
 יו ,טָאה סָאװ ,ןעקסָאי ןגָאיכָאנ ,ןפיולטנא טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע .שיט
 ןיילא ןוא סעמאש םוצ טריפעגוצ םיא ,ןענוואד טקידנעראפ טָאה עמ רָאנ
 ףא ןָאט קוק א ןוא ןגיוא יד ןבייהוצפוא טאהעג עריומ טָאה עקרא .קעווא
 סעמאש םעד ןבעגענּפָא ןבָאה עקינייא ;ייבראפ ךרוד ןעייג סָאװ ,ןדִיי יד
 ךימ לָאז עמ ,ןָאט טעב א רע טעװ דלאב; .םירודיס ןוא םיסיילאט ערעייז
 סעמאש רעד רעבָא .טכארטעג טַײצ עצנאג יד עקרא טָאה -- ,"ןעמענ
 טאמיק ןיוש זיא ,טּפאכעג ךיז טָאה רע ןעוו .םיא ןָא ןסעגראפ רָאג טָאה
 ,ןעגנאגעצ ךיז םעליוא רעצנאג רעד

 אב ןביוהעגרעטנוא ןוא ןפורעגסיוא קילַײא רע טָאה --- ,ילסיובאר ---
 -ַאֹּפ סָאד טלעטשראפ םיא טָאה סָאװ ,לטיה םענופ קעשאד םעד ןעקרא
 -עב א ,לגנַיי םערָא ןא סעבאש ףא ןעמענ טעוו רעוו ,ייסיובאר -- ,םענ
 ,םיהיולע-שיא ןא ןעוועג ,ןברָאטשעג גנאל טינ זיא רעטָאפ ןַייז .ץענעשז

 ,עציילּפ סעקרא ןָאטעג ריר א רעצעמע טָאה טונימ רעבלעז רעד ןיא
 ןבלעז םעד --- ןעיוניכ ךיז ראפ ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה עקרא
 אב טָאה עטאט סעקרא סָאװ ןוא ריט רעד אב לוש ןיא טנוואד סָאװ ,יוניכ
 םעד טגנאלרעד טָאה יוניכ .שזָארָאטס א ראפ טנידעג דאלקס ןיא םיא
 -- רעדיס םעד ןוא סעלאט ןטימ לקעז עטיינעגסיוא ןייש סָאד סעמאש
 רעד ראפ ןעקרא ןעמונעג ןוא --- לרעטָאמעלאט ןקנישטניילק ןקנינַײפ א
 יו ,ןעיוניכ ףא ןָאטעג קוק א טָאה סעמאש רעטכיילבעגסיוא רעד .טנאה
 םעד-טָא יו ,עריוכס ערעסעב א ןענופעג ךיא טלָאװ ךייא ראפ, :טגָאזעג
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 םאב קיטימ ןקידסעבאש א ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז טלָאװ ןיילא ךיא .קיצוצ
 ."ריווג

 טרעדנּוװראפ ןוא "סעבאש-טוג2 ןעיניכ ןבעגעגּפָא ןבָאה ןדִיי
 ןעגנאגעג ןטָאש א יװ זיא סָאװ ,לקער ןגנאל םעניא לגנִיי סָאד טקוקעגנָא
 .םיא טימ דנאנאב

 ,םייהא ךיז וצ ןפיולטנא טלָאװעג ךַײלג עקרא טָאה ,ףיוה ןיא ןַיײרא
 טימ ןעמאזוצ םאזכרָאהעג זיא רע זא ,טגָאנעג יוזא טָאה ןגָאמ רעד רעבָא
 זיא ןוא ריט יד טנפעעגפוא טָאה יוניכ .קענאג ןפא םיא וצ ףורא ןעיוניכ
 ןעוועג זיא סָאװ ,קענאג ןפא ןיילא ןעקרא קידנזָאלרעביא ,בוטש ןיא ןַיײרא
 יד רעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סענאיל יד ןופ טלקנוטראפ ןצנאגניא
 ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,טנוה רעד .וצפורא זיב ןטנוא ןופ ךעלטערד עניד
 סעּפאל רָאּפ עטשרעדָאפ יד טלעטשעגקעווא ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה ,לדַײב
 -סימ רע טלָאװ טימרעד ,ןָאטעג עשטיר א ךעלבליופ ,לּפערט ןטשרע ןפא
 זיא יז ,ןעלעקוויר ןעזרעד עקרא טָאה עסַיײמסיײב רָאנ ,טנגונאב ךיז עמאט
 טרעטנעענרעד ךיז טונימ רעד ןיא דָארג ןוא ףיוה ןרעביא ןפָאלעגמוא
 ,טַײקטסיײרד ןַײז ןזַײװסיױרא טלָאװראפ ךיז טָאה ןעקרא .בוטש סיוניכ וצ
 -עגסיוא סנטַײװרעדנופ רע טָאה -- ,"אנ ,אנע .סעצייא סעקסָאי ןדנעװנָא
 ,םיא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָארט א טימ ןוא טנוה םוצ טנאה א טקערטש
 -עגפוא רעזייבעג רעמ טימ ןיוש ןוא ןרָאװעג לעָאּפסינ טינ זיא קיזוט
 -נייא זיא ןעקרא אב .ןטירד ןפא ךָאנרעד ,לּפערט ןטייווצ ןפא ךיז ןביוה
 זיא טנוה רעד זיב ,ןעירשעג רע טָאה -- "!אנ ,אנ, .ץראה סָאד ןלאפעג
 טָאה עקרא .זיוה א ראפ ןָאטעג ּפאכ א ןוא ןעגנורּפשעגפורא טינ םיא ףא
 .ריט יד טנפעעג ךיז טָאה סע .לָאק ןַײז טימ טינ ןָאטעג יירשעג א

 ,םוק -- .לָאק סיוניכ טרעהרעד ךיז טָאה --- !ָאטסעמ אנ ,קיזוט ---
 ןראפ ןקָארשעגרעביא ךיז טסָאה ?ןייטש ןבילבעג וטסיב סָאװ ,עלעגנִיי
 ,טינ טסַײב'ס ?לטניה

 ,ןטירד א ,ןטייווצ א ,רעמיצ ןייא ךרוד ןעקרא טריפעגכרוד טָאה יוניכ
 א טימ ןטסאק רעקידנצנאלג-ץראווש א ןענאטשעג זיא רעמיצ ןייא ןיא
 ,רערעדנא רעד ןיא -- עצראווש ןוא ייר ןייא ןיא רענייצ עסַײװ ךאס
 רעגניפ יד טימ טּפאלקעג טָאה לבצנאמ א סעּפע .ייר רעטשרעבייא
 ךָאנ טָאה עקרא .ןעגנאלק טזָאלעגסיורא ןבָאה ייז ןוא ,רענייצ יד רעביא
 -ראפ סיוועג ךיז רע טלָאװ לָאמשרעדנא ןא .ןעזעג טינ סכלעזא לָאמנייק
 גיוא ןייא טימ ןבעגעג לטַײז א רָאנ רע טָאה טציא רָאנ ,םעד ףא טקוק
 טָאה ,עכָארב א טכאמעג ןוא טנעה יד ןשאוועגנַייא .ןטסאק םענדָאמ ןפא
 -עגנָא םיא טָאה עמ ןכלעוו ,לקנעב ןפא ןצעזקעווא ךיז טווּורּפעג עקרא
 .ןעגנורּפשעגפוא קירוצ ךַײלג זיא רע רעבָא ,שיט גערב םאב ןזיוו
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 -עלאב יד טגָאזעג םיא וצ טָאה -- ,ךיז ץעז .לגנִיי ענדָאמ א --
 .עטסָאב

 ןציז טנָאקעג טינ ץלא רָאנ ,ץיּפש א ףא טצעזעגקעווא ךיז טָאה עקרא
 ,ןעיירד ןייא ןיא ךיז ןטלאהעג ןוא

 זא ,טכודעג ךיז טָאה ןעקרא .ןעצ ןאמ א ןסעזעג ןענַײז שיט םאב
 ןופ .טסע רע יוזאיוו ,טקוק עמ סָאװ ,טימרעד ןעמונראפ רָאנ ןענַײז עלא
 טָאה ,םילָאכַיײמ יד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעכייר עקאמשעג יד
 טקיטשעג טָאה סעּפע ,קיניײװ ןסעגעג טָאה רע .ּפָאק ןיא טלדניוושעג םיא
 ,זדלאה ןיא

 -רעד ךיז טָאה עמאמ יד ןוא בוטש ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע ןעוו
 -עביא קראטש ןעוועג יז זיא ,קיטימ ןסעגעג טָאה רע ןעמעוו אב ,טסּוװ
 :ןגערפסיוא םיא ןעמונעג יז טָאה ןעכָאב רעד טימ ןעמאזוצ .טשאר

 ?ןעוועג זיא ךיוי ענעדלָאג א --
 ,ןרעפטנע וצ סָאװ קידנסיוו טינ ,ןגיוושעג טָאה עקרא
 ?סָאװ טינ טסייוו וד ןוא ,ןסעגעג טסָאה --
 ?ןעקָאל טימ ?לפראפ טימ ?ךעלעדנאמ טימ ןעוועג זיא ךיוי יד --
 עמאמ יד טָאה -- ,ןסיו עקאט רע לָאז ןענאוונופ ,רענַיײמ טָאג --

 ןייק ךָאנ ךיא בָאה ,רעהא ןעמוקעג ןענַײז רימ טניז --- .ןָאטעג ץפיז א
 ןעמ טָאה ףָא לקיטש א ןוא .טכָאקעג טינ ךיוי ענעדלָאג ןייק לָאמ ןייא
 ?קעלייב ,עקלֹוּפ א --- .טגערפעגכָאנ רעטַײוװ ךיז יז טָאה -- ?ןבעגעג ריד
 יו ,סַײװ !לטעטש ןיא רעניה יד טאהעג ןבָאה סע קעלייב אראס ,ךא
 ,שיפ עטליפעג ןוא .עַײכעמ א ךיז טסע סע ,רעטוּפ יוװ ,ךייוו ןוא ,ךלימ
 ?ןעוועג זיא טנלָאשט א ןוא

 טָאה יצ ,םיא טקוקאב עמ ,עכָאּפשימ טצנאג יד טייטש ןעקרא םורא
 -רָאנ טָאה רע סָאװ ,ןטכירעג ענייש טלא יד ןופ טכיראפ טינ ךיז רע
 ,ןעז ,עקנעשעק ןיא ןעקרא וצ ןַײרא עליפא טכירק עקסָאי .ןסעגעג סָאװ
 זא ,רעטשרע רעד טקרעמאב טָאה עקאט רע .טינרָאג ןטרָאד טגיל יצ
 .ןסירעצ םיא אב זיא זיוה א

 א ךיגפא עקסָאי טָאה -- ?"!אנ ,אנ; טנוה םעד טגָאזעג טסָאה --
 .ןָאטעג גערפ

 טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעקרא אב -- .טגָאזעג לָאמ ירד ,טגָאזעג ---
 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט

 ךיז טרעהרעד -- ,םיא ןסַײר טניה עלא ,דניק ךעלקילגמוא ןא --
 יבשטָאכ ריד טָאה עמ -- .רעגעלעג ןכעלטַײװ ריא ןופ לָאק סעבָאב רעד
 ?לָאמאכָאנ ןעמוק ןסייהעג

 טימ טעװארּפעגוצ ,ךיוי עטעשָאּפ א שיט םוצ טגנאלרעד עמאמ יד
 ךעלקיטש עניילק יז טגנאלרעד ךָאנרעד ןוא ,עקלביצ רעטלגערּפעג א
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 -עלא טימ ןעמאזוצ טיטעּפא אזא טימ טסע עקרא .רענייב טימ לופ ,שיפ

 :טנעה יד טימ עקסעילּפ א טוט עמאמ יד זא ,ןעמ

 !קירעגנוה רָאג ךָאד זיא רע ,םינָאס ענַײמ זיא ייוו ,רָאנ טעז --

 "לקלָאקינ יַאלַא ד;

 :יוזא ןבױהעגנָא ךיז גנילירפ רעד קסיוװָאנלָאװ ןיא טָאה רָאי 1917 ןיא
 ןטערט עכלעוו ,סעּפעטס רעצענָאד יד ןופ טָאה דנאנאכָאנ געט ייווצ
 ןסאג יד רעביא ןגָארטעג ךיז ,טָאטש רעד וצ טראה וצ ןטַײז ייווצ ןופ
 -כַײפ א ןעמוקעג זיא םעדכָאנ ;בוטש-ןליוק טימ לופ ,טניוו רענעקורט א
 עדייב יד ןבָאה ,סעקינשאּפערַאה עטוג ייווצ יוװ .םאי ןופ --- טניוו רעט
 רעד ןופ ןוא טָאטש לייט ןקיגראב ןכיוה םעד ןופ ןסימשעגסיורא ןטניוו
 ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,יינש ךעלפַײה יד עקדָאבָאלס רעקירעדינ
 טימ ,ךעלכעלַאט ןוא ךעלגרעב יד ןופ שינעמוקסיוא רעטלאק רעד ןיא
 רעד ּוװ ,ןטרָאד ןופ ,סנטַײװרעדנופ .טָאטש-םאי יד לופ זיא סע עכלעוו
 גערב םוצ ןגָאלשעגוצ ךיז ןבָאה ,ןרָארפראפ טינ לָאמנייק טרעװ םאי
 סעזודעמ ,קירטש ,ןצענ ענעסירעצ ,ךעלפיש ענעכָארבעצ ןופ סרעטילּפש
 -םאי רעמעראוו רעד .דמאז םעניורב-לקנוט ןסאנ ןפא טלקניפעג ןבָאה
 ךעלנע ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןגערסקאלש א טכארבעגּפָארא טָאה טניוו
 עכלעוו .,יינש טימ עטשימעגרעביא ,ךעלדנגער עטלאק עליופ יד ףא
 ןביוהעגנָא טָאה ןגער רעד .למיה ןופ טּפיזעג ךיז רעטניוו ןצנאג א ןבָאה
 ןגָארטקעװא טעװ רע זא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ,טכאנאב טעּפש ןציילפ
 ןוא טרעהעגפוא רע טָאה ירפרעדניא רעבָא ,טָאטש עצנאג יד םאי ןיא
 -גנילירפ טימ ענעסָאגעגנָא ןא ,עלעה א -- ןוז יד טנַיײשעצ ךיז טָאה'ס
 א טשרעוצ ןוז יד טָאה ,ךעלנייוועג יװ .טַײקמעראו רעטראצ רעקיד
 עכלעוו ,"עשטאד רעסַײװ, רעד ןופ ךאד םענרעזַייא ןפא ןָאטעג עקסאילב
 רעכעה -- טָאטש ןיא טרָא עטסכעה סָאד ויא'ס .םאי גערב םאב טייטש
 ,רעטסיולק ןפא םעלייצ םענופ ןוא םערוטירעשעלרעַײפ םענופ

 .ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןענַײז ןסאג עקידגנילירפ יד
 טסייה --- "!עקלָאקינ אמענ, ,"!עקלָאקינ יָאלַאד ,עקלָאקינ, יירש --

 .ןעקרא עקסָאי
 ,קריצ ןבעל ,ץאלּפ ןפא ךיז ןעשטּפָאט עדייב
 -- עקלָאקינע ַיײרש .ליוו עמ סָאװ ,רעסייק ןגעוו ןעַיירש געמ עמ --

 ."!ווענאג --- עקלָאקינ,, ,"!שעּפיט
 ןטרָאד זיא ךָאד ןוא ,גנולעטשרָאפ ןייק טינ טציא טייג קריצ ןיא

 ,יירשעג א ,למוט א זיא'ס .ןגָאלשכרוד טינ ךיז ןָאק עמ זא ,טקאּפעג יוזא

 :טגניז עקסָאי
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 ןדימאריּפ ןופ דנאל םעד ןיא
 ...דלַאי רעסיורג א גיניק א ראוו

 רע .דיל יד טוג טסייוו סָאװ ,עקרא םיא טכיראפ -- ,דלעה א --
 .בוטש ןיא ןעגניז לָאמ ןייא טינ טרעהעג יז טָאה

 --- .סנַײז ףא עקסָאי טייטשאב -- ...דלָאי א רָאנ ,דלעה ןייק טינ ---
 .טינרָאג ךָאנ טסייטשראפ וד זא ,עז'כ

 ןיא ןייג ןזיוואב טָאה עקרא .רעדייכ ןיא טינ ןעייג עקרא ןוא עקסָאי
 -כעמ רעמ ןייק סָאװ ,עבער רעלעג רעד .ןכָאװ ייווצ לקאכאס רעדייכ
 ךיז טָאה ,טלעו רעד ףא ןעועג טינ ןעקרא ראפ זיא שטנעמ רעקיט
 ,ךעלגנַיי-רעדייכ יד ןופ רענייא ןעוו ,טרעזייבעצ קראטש טינ עליפא
 געמ ,"עקלָאקינ יָאלָאד, ןעַײרש געמ עמ ביוא זא ,ןסָאלשאב טָאה סָאװ
 -עגסיוא ץיה סיורג טימ טָאה ,שרעדנא סעּפע ךיוא ןעניגראפ ךיז ןעמ
 "!טבער רעלעג יָאלַאד , :ןעירש

 יד ןעמונעגרעדנאנאפ עבער רעד טָאה -- ?טגָאזעג וטסָאה יו --
 -רעדייכ יד .שיט ןבלאה א רעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה יז זא ,יוזא דרָאב
 -נאק םעד רע טמענ טָא :טניימעג ,ליטש-םוטש ןרָאװעג ןענַייז ךעלגנַיי
 אב ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ייז ןבָאה טכירעגמוא רָאג רעבָא .קישט
 ?טגָאזעג ,רעזמאמ ,וטסָאה יוזאיו --- ,ןּפיל עסאלב יד ףא לכיימש א םיא
 רעד ךַײלג ךָאנרעד ,ךעליימ רעד ,רעסייק רעד רעירפ ,סע טסייה
 ,סרעכליב ןייק ןאראפ טינ ,ָאטינ רענייק רעמ ןיוש זיא ןשיווצ ?עבער
 ,סעַײטלוה ,טייג ;יוזא ןַײז לָאז זיא ,טליוו ריא ביוא .םיקסאמ ,טוג ?אה
 ."ךעלרעסעמ, ןיא טליּפש .טינ רימ ןענרעל טנַיײה .םייהא

 עכמיס-עלָאמ !"ךעלרעסעמ/ ןיא ןליּפש ןסייה לָאז עבער רעד ןיילא

 ,םייל עטעוװעטראהראפ לגרעב םוצ ,לפיוה ןיא ןפָאלעגסיױרא ןעמ זיא
 ,ןכָאטשעגסױא ןוא טעּפולאקעגסיוא זיא סָאװ

 יד טרעהעג ,"זיומ ןוא ץאק, ןיא ,"ןסאלק, ןיא ןליּפש יד יו טקנוּפ
 ןעייג סָאװ ,ןעגנולייוראפ עשרעדניק ענעי וצ "ךעלרעסעמ,  ןיא ליּפש
 לגנילק סָאד .רָאד וצ רָאד ןופ --- ןצנוק ןוא ןסוקָאפ עַײנ טימ --- רעביא
 טינ סע לָאז עמ עגאל רעקידענושעמ רעכלעוו א ןופ ,ףראד לרעסעמ ןופ
 זיּפש א יװ ,ןרעוו טקעטשעגנַיירא ,רעיוא ןרעטנורא ןופ עליפא ,ןפראוו
 סנטסקינייװמא זומ ,טליּפשראפ סָאװ ,ןאמערוועכ רעד .דרע רעד ןיא
 םעד ןעמ טלאה ַײברעד ,דמאז םוצ ןּפיל יד טימ ןרירוצ ךיז לָאמ ירד
 ,"ןסע, רעסעב לָאז רע -- ּפָאק םעד טקירדעגוצ ןטפַארטשאב

 .םייהא ןפָאלעגקעװא עקרא זיא ,דמאז טימ גונעג ךיז ?ןסעגעגנָא;
 סע ּוװ ,לביטש ןבעל זא ,ןעזרעד רע טָאה ,ףיוה ןיא קידנעמוקנַיירא
 טָאה -- לכימ טסייה רע -- עטאט סעקוויר .קידעבעל זיא ,עקוויר טניווװ
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 א סיפ יד טימ טענק רע ןוא ,ינק יד רעבירא ןזיוה יד טרעשאקראפ
 טַייצ ןופ .ךעייר ןפראש א טימ טגָארט סע רעכלעוו ןופ ,עסאמ עטכידעג
 רעסאוו רעמע ןא עקשזייד רעד ןופ ןָא טמענ ,סיורא לכימ טכירק טַײצ וצ
 טמערופ ,עַײכ ,עמאמ סעקוויר .שטאווק םעד ןיא ןיײרא טעכוילּפ ןוא
 -טאל טקאב; ,ךעלצעלּפ עניד טכאמ עלעקוויר ןוא ,לגיצ עבָארג סיוא
 ,טוג רעייז טקנעדעג רע רָאנ ,ןייגוצוצ קעשייכ סיורג טָאה עקרא ."סעק
 טבַײלב רע .וויוכלאב א ריא זיא רע זא ןוא טציירעג םיא טָאה עקוויר זא
 טעװ יז ןגָאלשנָא זא ,טסילשאב רע זיב ,גנאל יוזא סנטַײװרעדנופ ןייטש
 ,רעטנעענ ץלא ןקור ךיז רע טמענ רעכיז טינ .ןטַײצ עלא ןיא ןזַײװאב רע
 םעד ךָאנרעד ,סופ ןייא רעִירפ טסימ עּפוק רעד ןיא ןַײרא טקעטש
 ,ןטייווצ

 םיא טָאה -- ,ץינוצ ץלא טמוק ןבעל םעניא ,עלעגנַיי ,ךיז ןרעל --
 אב -- .טרעטנומעגרעטנוא ךָאנ ,טרעקראפ רָאנ ,ןבירטעגּפָא טינ לכימ
 .טצייהעג טינ ףעניט אזא טימ ,עמאטסימ ,ןעמ טָאה לטעטש ןיא ךַײא
 ,ןסקאוועגסיוא ָאד ןענַיײז רימ .טניווװעג ןיוש ןענייז רימ

 :ןבעגעגוצ ךיז ראפ יװ ןיוש ןוא
 טעװ ןצייה רעבָא ,ןפרָאװעגּפָארא עקאט ןעמ טָאה רעסייק םעד --

 ,ןפראד ןעמ
 ןבעל ןענעקירט טגיילעגקעווא ייז ןוא ךעלצעלּפ עכעלטע טכאמעג

 .קעסייא רעד ןרָאװעג סעמינ ןעקוויר זיא ,לקענאג
 טקוקאב ּפָארא ןביוא ןופ יז טָאה -- ,ןשאוומורא ךיז טספראד ---

 ,קיצומש רעייז טסיב -- ,ןעקרא
 טזָאלעג ךיז ןוא טנאה א ראפ ןעקרא ןעמונעג יז טָאה ,עסיורג א יו

 ךעלכענק יד זיב ןענַײז עדייב .קָאװאטס םוצ ,גראב-ּפָארא םיא טימ ןפיול
 ,קירוצ ןעגנורּפשעגסיױרא ןוא רעסאוו ןטלאק ןיא ןעגנאגטגניירא

 ןָאטעג גָאז א יז טָאה --- ?קיזיק רָאנ טכאמ עטאט ןַײמ ,טסניימ ---
 ,סנעמיוק עכיױה ךאס א ףא ןזיוועגנָא ,טנאה יד קידנקערטשסיוא ,ןוא
 -ןאבנזַײא יד רעטניה ןוא קָאװאטס ןרעטניה ,טַײװ רעד ןיא ןבָאה סָאװ
 ,ןרעיומ ענדָאמ ןעזעג ךיז ןבָאה ןטרָאד .למיה םעניא טצראטשעג ,סעיניל
 ןוא עגנאל יד ןיא .טניוװ עמ עכלעוו ןיא ,רעזיײה ןייק ףא עכעלנע טינ
 -אראפ יד ןוא ,ןגָאלשעגסיױא ןעוועג ןביוש ליפ ןענַײז רעטצנעפ עלָאמש
 סעּפע טָאה טרָא ןייא ןיא .טרעכייראפ קראטש ןעוועג ןענַײז ןביוש ענענ
 .טרעַיײפעג ןוא טלצנילבעג

 .טגָאזעג עקוויר טָאה -- ,עטאט ןַײמ טעברא סע ּוװ טָא --
 ?ןטרָאד רע טוט סָאװ --
 .ןעוועג עדיומ ךיז עקוויר זיא -- ,טינ ןיילא ךיא סייוו סָאד --
 רע .ןָאק רע סָאװ ,ןעקוויר ןזַײװ טלָאװראפ םעצולּפ ךיז טָאה ןעקרא
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 סיוא ןגָאלש רעבַײװו יד ןכלעוו ףא ,ןייטש ןפא ןעגנורּפשעגפורא זיא
 יד ןיפ שימעג א ןעװעג זיא סע .ןענעשראד ןעמונעג ןוא ,טערג סָאד
 ןרָאװעג זיא ץלא .בוטש ןיא ,רעדייכ ןיא ,סאג ןיא טרעה רע סָאװ ,דייר
 טכאמעג טָאה רע .טרעטנַאלּפעגרעביא ןוא ןטכַאלפעגרעביא קידענושעמ
 קידנצנאט ,ןטַײז עלא ןיא ךיז טיירדעג ,ןטסיופ יד טימ ,טנעה יד טימ
 ;ןייטש ןפא

 רימ !אבעילכ עטַײד !עבער יָאלַאד !עקלָאקינ יָאלָאד !ייסיובאר --
 !טנָארפ ןפא ןעייג

 -עגניירא ויא רע ןוא ,ןָאטעג פוטש א רענדער םעד טָאה עלעקוויר
 ,ןכירקסיורא ןפלָאהעג םיא טָאה ןיילא יז .רעסאוו ןיא ןלאפ

 ןופ .ןעמעראוו ךיז ,לגרעב ןפא ,רעכעה טצעזעגקעווא ךיז ןבָאה ייז
 -ניירפאב םייהא ךיז ייז ןבָאה טרעקעגמוא .עראּפ א ןעגנאגעג זיא ןעקרא
 ,ןטייווצ ןטימ רענייא ןדירפוצ ןוא טעד

 אזא עליפא

 ןיא .סרעמוז ןוא סגנילירפ ירד ןבָאה טשױרעגּפָא ןוא טנירגעגּפָא
 ןוא ןעיינש ןיא ;ןטסבראה ַײרד ךרוד ןענַײז סנגער ןיא ןוא לאפרעטעלב
 -אירטסווא יד טָאטש ןיא ןענַײז ןעוועג .סרעטניוו עטלאק ַײרד -- לגָאה
 -עביור ,סעװאלבַא ןענַיײז ןעוועג .סעצווָאנכאמ יד ,סעצניקינעד יד ,סעק
 סָאװ ,זַײּפש לסיב ןפא .ןטינשעג ןוא טביורעג טָאה עמ ,ןעמָארגָאּפ ,ןעייר
 -נאב עקידרעירפ יד ןריפוצסיורא ןוא ןסערפוצפוא ןזיוואב טינ ןבָאה סע
 ,עקידרעטעּפש יד ןפרָאװעגפורא ,ןקירעשייה יװ ,ךיז ןבָאה ,ןטיד

 ייז ּוװ .םישָאדאכ עכעלטע לקאכאס טָאטש רעד ןיא ןענַיײז עטיור יד
 טנאה ןייא ןיא .רעגנוה ,ןענַיור ,סעוורוכ ייז ןעעז ,קילב א טינ ןעוט
 א רע טגנאלרעד רערעדנא רעד טימ ,סקיב יד רעיימראטיור רעד טלאה
 ...טיורב ץעַײרקָא ןא דניק ןקידנטכאמש

 ,סאג ןפא ןייגסיורא ןענָאק ןוא ןָאטוצנָא סָאװ ןבָאה לָאז עקרא ןעוו
 -ושעמ ןייא ןייק .ןבָאה עריומ טפראדעג טינ טנוה ןייק ראפ רע טלָאװ
 "עקיושזרוב, רעד םורא .ָאטינ טָאטש ןיא זיא טנוה רערָאלק ןוא רענעג
 יד ,עקרא ןוא לריצ ,לרימ ,עלעוואכ ,עקפיש -- רעדניק ףניפ ןציז
 ענרעזַײא עניד ייווצ ףא עלעסעק-ןוהושט א זיא סָאד --- ?עקיושזרוב;
 -ניק יד .רעטצנעפ ןיא טקעטשעגנַיײרא זיא סָאװ ,ביורט א טימ ךעלסיפ
 טימ ךיז ןקיווק ,עלעווייא םוצ טקערטשעגסיוא סעינָאלד יד ןטלאה רעד
 ,טמאלפעצ-טיור ןענַײז רעמענעּפ יד .םעד ןופ טגָאלש סע סָאװ ,ץיה רעד
 ,טלאק זיא סיפ יד ןיא רָאנ ,סייה זיא ךעלכַײב יד םורא
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 ןוא רעטצנעפ עקידנזָאלב יד ןופ ןטסטַײװמא זיא סָאװ ,לקניוו םעניא
 טעב -- ,"ןַײא ךימ טקעד, .עקסָאי ןאשטּפָאט ןפא טגיל ,ריט רעד ןופ
 רעצנאג א ,םיא ףא ןגיל ,בוטש ןיא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןכאז עלא ,רע
 -עגנַייא יד ןופ ,קינייװניא ןופ טייג טלעק יד .טלאק זיא םיא ןוא ,גראב
 טגיל ,עקשריה ,רעדורב רעטסטלע רעד .םירעדעג עטנקירטראפ ,ענעגיוצ
 ,לָאטיּפש ןיא

 ןכלעוו ףא ,לסעק רעד ;טַייקמעראוו ריא ּפָא ךיג טיג "עקיושזרוב, יד
 -עג זיא ,ןעקנופ עסַײװ ,ךעלגייא עקידעבעל יװ ,ןפָאלעגמוא ןענַײז סע
 יד .ןזַײא קיטש א יװ ,טלעק ןיוש רע טגָארט טציא .טיוט ,יורג ןרָאװ
 -רע ןרעוו ןקאב יד ,טדניוושראפ רעמענעּפ עשרעדניק יד ןופ טַײקטיױר
 יו ,ענעגיוצעגוצ ,סיפ יד .עלעווייא סָאד יװ ,ןשָאלעגסױא ,לקנוט-שיד
 טינ טונימ עטשרע יד ןעמ ןָאק ,ליד םענעדרע םעד וצ ,טינגאמ א טימ
 זיא'ס .סיפ יד ןיא רעסאוורעצלעז טָאה עמ --- טסייה סָאד .טרָא ןופ ןריר
 טמָארטשעג סטלאק סעּפע טלָאװ סיפ יד ןיא יו ,קורדנַײא אזא עקאט
 .ןָאפיס א ןופ ךיז טסיג'ס יוװ טקנוּפ ,טריויעג ןוא

 ןעוו סָאװ ,לטנאמ סנטאט םעניא .ןעמאמ רעד ףא ןטראוו רעדניק יד
 -וויר טימ ןעמאזוצ יז זיא ,עקשטיניילק א רעייז יז טרעוו ,ןָא םיא טוט יז
 -אכעגפיונוצ קראטש סנטצעל ךיז טָאה יז רעכלעוו טימ ,עמאמ סעלעק
 -ראפ סָאד זיא *דערעשטָא; ."דערעשטָא; ןיא קעווא ירפצנאג ,טרעוו
 א ךיז טיצ ןלאטראווק עצנאג סיוגנעל .טָאטש ןיא טרָאװ עטסטיײרּפש
 ןענַייז דליש רעטלא רעד ףא ּוװ ,?ענשטָאלוב, רעד וצ עגנעמ-ןשטנעמ
 ,קישטאווק טנופ א טגנערב עמאמ יד .לגייב ןוא ךעלעקלוב טלָאמעגנָא
 א טָאה ןוא טוג ךעלנייוועגרעסיוא טקעמש סָאװ ,טיורב ץראווש ,יור
 וצ סע טגָארט עמ רעדייא ךָאנ ,ןרענימראפ וצ ךיז טפאשנגייא ענדָאמ
 יד טיג ,רעמ טול א טימ רעשפע ןוא ,ןעמעלא ןופ רעירפ ,ליומ םִוצ
 ןעגנילש טינ לָאז רע ,םיא טעב יז .ןעקסָאי טיורב קעלייכ א עמאמ
 ןיא םענַײז טיורב קעלייכ םעד ןשטעווקפיונוצ עװעט א טָאה עקסָאי
 רע ליוו טציא .ןסַײבּפָא םיא ןוא ץיּפש א ןקורסיורא לָאמ עלא ,טסיופ
 .רעגניפ יד ןעמענפיונוצ ףא ךאווש וצ זיא טנאה יד רעבָא ,יוזא ןָאט ךיוא

 קעווא רעדיוו עמאמ יד טפיול ,טיורב ןסיב א וצ ןרעדעי טלײטעגנַײא

 ,שיילפ-ןדרעפ טימ ּפוס ןעמ טיג סאג עווָאהרָאט ףא -- ?דערעשטַא; ןיא
 ,סרעגעלעג יד ףא קידנציז .טנװָא ןיא טעּפש םייחא םוא ךיז טרעק יז
 ןיוש טָאה שיילפ ןייק .ץכעקעג עכעלבעל ערעטיש סָאד רעדניק יד ןפוז
 ,טקעלקעג טינ

 ןוא טנעה יד ףא ןעקרא ןעמונעג עמאמ יד טָאה גָאט א םענייא ןיא

 טנעה יד ףא ןטלאהעג טָאה עַײכ ענייכש יד .ןייג םיא טימ טזָאלעג ךיז

 ןוא ןעזעג טינ ןכָאװ רָאּפ א ךיז ןבָאה עקוויר ןוא עקרא .ןעלעקוויר

255 



 ןיא טלדניוושעג טָאה ןדייב אב .רעגַײנ טימ ןטייווצ ןפא רענייא טקוקעג
 -עג טינ רעגנוה ןייק ןופ טָאה רוטאנ יד .טפול רעשירפ רעד ןופ ּפָאק
 טָאה ךעליירפ ,רעמייב יד ןופ ןּפסָאנק יד ןעוועג ןענַײז ןסָאגעגנָא .טסּוװ
 ןופ גָאר ןפא .ןוז יד טלגיּפשעג ךיז ראוטָארט ןפא סעשזוילאק יד ןיא
 זיא ,"יקילבוּפסער טקעּפסָארּפ, טציא ,עקסנינירעטאקעי רענעזעוועג רעד
 -ענ רענעדלָאג א טימ לדיימ טלא ןא -- עיסעּפ ןעמוקעגנגעקטנא ייז
 ,ןפלעה ןעמעלא ליוו ןוא טימ ןעמעלא טליפ סָאװ ,עמָאש

 יז -- .ןעירשעגסיוא יז טָאה -- !רעבַײװ ,ךַײא טימ זיא טָאג --
 יז טּפעלש ריא ןוא ,רעדניק עסיורג ,ערָאהנַיײא ןייק ,ןיוש ךָאד ןענַײז
 -נעױבמוא ךיז ריא טעװ ןסאגושעמ ערעַײא טימ ,טקנעדעג .טנעה יד ףא
 ,טלעוו רעד ןופ ןעג

 -אמ יד ןבָאה --- ,ןליקוצ ,עלילָאכ ,ךיז ןענָאק ייז ,ץענ א זיא סע --
 -ּפָארא טינ ןוא סיפ יד רעדניק ערעייז אב טקעדעגנייא רעסעב ךָאנ סעמ
 .דרע רעד ףא ייז טזָאלעג

 טלייצרעד טָאה עמאמ יד .ןדייר עלַײװ א טלעטשענּפָא ךיז טָאה עמ
 עמ ,ךיז ןעמ טעוועטאר ןטרָאד ,לָאטיּפש ןיא טגיל סָאװ ,ןעקשריה ןגעוו
 ,ןסע גָאט ןיא לָאמ ירד טיג

 ,ןטעב םיא ךיא לעװ ,ָאקשטאילק רעטקָאד םאב ןַײז טנַײה לעוו'כ --
 םיריוטקָאד עלא ןעק יז .וצ עיסעּפ טגָאז --- ,ךיוא ןעקסָאי ןעמענ לָאז רע
 םוצ טינ ןעמוק ייז זיב ,ּפָא טינ ייז ןופ ךיז טעּפעשט ןוא טָאטש ןיא
 ,ןטסיזמוא ןא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,טיזיוו א טימ ןקנארק

 םוצ ךיז טּפעלשרעד עמ זיב ,רעטַײװ ןייג ךיז ןעמ טזָאל ןעמאזוצ
 -נעניטנָאקק לעטָאה םוצ -- סאג רעד ףא רעיומ ןטסנעש ןוא ןטסכעה
 טָאטש ןיא רעוו-ןטלעז .רָאטקעלָאק רעד ָאד ךיז טניפעג טציא ."לאט
 עמ זא ,ןסייו עלא רָאנ ,טרָאװ עקיזָאד סָאד טַײטאב סע סָאװ ,טסייוו
 ,ןוא םימיוסעי עקיכעלַײק ,רעדניק עטזָאלרָאװראפ ףיונוצ ָאד טמענ
 -עלַײק יד יװ טקנוּפ ,ןעייג סָאװ ,םימיוסעי עבלאה ךיוא ,םאנסיוא סלא
 עקוויר ןוא עקרא ןיוש ןעייג רָאטקעלָאק ןיא .רעגנוה ןופ סיוא ,עקיכ
 -ראפ ךיז טינ ןזָאל ןוא ךעלטנעה יד ראפ ייז ןעִיצ סעמאמ יד ,סופוצ
 ןענַײז סָאװ ,סעקצעג עקידענושעמ עקיטנעהנָא עטעקאנ יד ףא ןקוק
 ,ּפערט יד אב טלעטשעצ

 יד רעביא ףוא ךיז ייז ןבייה ,ןטימרעדניא ןעיסעּפ טימ ,ףניפ עלא
 לקניוו א ןיא .קָאטש ןטייווצ ןפא ּפערט טנלמרימ עסאנ ,ענעטָארטעגנָא
 עמ .רעדניק יד רעביא סעמאמ יד ןזָאל רָאדירָאק ןלעקנוט ןגנאל םענופ
 -ראפ יד רעביא םוא גנאל ןפיול ןעיורפ יד .ןטראוו ןוא ןייטש ייז טסייה
 ,יורפ א רענייא ךָאנ טימ קירוצ טינ ןעמוק ייז זיב ,ןרעמיצ ענעדייש
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 "ייווצ רעד ראפ ןעלעקוויר ,טנאה ןייא ראפ ןעקרא ךַײלג טמענ עכלעוו
 ,קעווא קיטסאה ייז טריפ ןוא רעט

 יד ןַײרא טריפ עמ ּוו ,רעמיצ םעניא זיא רָאדירָאק ןלעקנוט ןכָאנ
 א .ןוז יד ןַײרא טנַײש רעטצנעפ עסיורג ייווצ ןיא .קיטכיל רעייז ,רעדניק
 ייווצ יד ןופ סנטַײװרעדניא לסיב א ןעייטש ךעלדיימ ןוא ךעלגנִיי עטּפָאכ
 טָאה עלעקוויר .סעקנישאמ-רעש יד טימ קיסַײלּפ ןטעברא סָאװ ,רערעש
 ,ןטלאהאבסיוא ייז קידנלעוו ,ךעלּפעצ יד ףא טנעה יד טגיילעגפורא ךַײלג
 זיא'ס ןוא ,טונימ א -- ,רערעש יד ףא טקוקעג יז טָאה קערש טימ
 ךָאנ ,עלדוק א ךָאנ ליד ןפא ןיוש ךיז טרעגלאוו סע ,"ּפָאק; א קיטראפ
 -עמע .ןטקעזניא טימ לופ ,עקידעבעל ןענַײז רָאה יד .סעמסאּפ לגרעב א
 עלַײװ א ןיא ןוא ,ןטניה ןופ רעטנוא פוטש א ןבעגעג ןעקרא טָאה רעצ
 טָאה לקנעב ןטייווצ ןפא .עקטערובאט רעד ףא ןסעזעג ןיוש רע זיא םורא
 ךעלּפעצ עריא --- ןייוועג א ןסָאשעגסיוא טָאה יז .עלעקוויר טצעזעג ךיז
 -ּפָא ,לטייב א ןופ ךעלערעמ יװ ,רָאנ ,ןטכָאלפעצ טינ עליפא ןעמ טָאה
 רערעש רעד רעכָאב רעד טָאה ּפָאק סעקרא וצ .טייהרעצנאג ןטינשעג
 לטּפיה א וצ קיטַײרפ ןצרוק םעניא עטסָאבעלאב א יװ ,ןעמונעג ךיז
 טָאה עקרא .רעכיג סָאװ ןקָארב ףראד עמ .,ָאטינ זיא טַײצ ןייק :טיורק
 םענעגנָא טָאה סע ,רעגנירג ,רעקיטפול ּפָאק ןפא טרעוו סע יו ,טליפעג
 -ניב ןטרירעגפוא ןא ןיא יוװ ,ןסיבעג ךעלרעפעג ךיוא רעבָא ,טלציקעג
 םעניא .ןדָאב ךיז טריפעגקעווא ןעקרא ןעמ טָאה םענערױשעגּפָא ןא .קָאטש
 "ווָאדאלק רעד .םידָאגב ענַײז טזָאלעגרעביא רע טָאה רעמיצ-ענאוו
 ןָאטעג קוק א טרעדנּוװראפ טָאה ,ןענאטשעג יַײברעד זיא סָאװ ,קישטש
 ,ןטָאקסעלאט ןפא

 .טגערפעג רע טָאה -- ?ךייא אב סע ןגָארט רעדניק ---
 ןסייהעג ןוא דמעה ,ינק יד רעביא ,גנאל א ןעקרא ןבעגעג טָאה רע

 טרירעג טינ ,רעטדימשעגוצ א יוװ ןענאטשעג זיא לגנִיי סָאד רעבָא ,ןייג
 ןלעוו ךעלגנַיי יד ?דמעה ןייא ןיא ןייג סע רע טעװ יוזאיו .טרָא ןופ ךיז
 ראפ ןזַײװאב ךיז רע טעוװ יװ ןוא ,רעטכעלעג ףא ןבייהפוא ךָאד םיא
 ?ןעקוויר

 .טעּפילכעגסיױרא עקרא טָאה --- ,ןזיוה ענַיימ ---
 -- ,ריא טפיולטנא ,ןזיוה ךַײא טיג עמ זא .רעטעּפש ,רעטעּפש --

 ,טריפעגסיורא םיא לבצנאמ רעד טָאה
 לסיב א רע טָאה ָאד .לאז ןקיטכיל ןסיורג א ןיא ןיײרא זיא עקרא

 -נָא ןענַײז עלא ןוא ,רעדניק טרעדנוה רעשפע .טמעטָאעגּפָא רעגנירג
 ,ךיוא -- עקוויר .רע יו ,רעדמעה ןיא ןָאטעג

 זיא סָאװ ,יורפ יד טגיילעגרָאפ טָאה -- ףעגניז ,רעדניק ,טמוק --
 -עגמורא ןבָאה עריא ןגיוא יד .טאלאכ ןסַײװ א ןיא לאז ןטימניא ןסעזעג
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 ,רעטירד א ,רעטייווצ א רעביא ,ערוועכ עקּפוק ןייא רעביא טעשזדנָאלב
 ריא --- .ןטייווצ ןפא רענייא טזעגױרעגנָא יו ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ
 גל"שףקשזול ירּפ; דיל סָאד טנעק

 -ייה ,ןיילא ןרעִיצרעד יד ןָא טבייה ןאד .ליומ סָאד טינ טנפע רענייק
 ;טלפייווצראפ ןוא קירעז

 ץקשזול ירּפ ,עקשזול ירּפ ,ךע
 2,.ילאווּוּפאנ ינָאק

 ןלעו ,?דער א זדנוא טיג ,עכוקאמ ןאראפ זיא עקווָאדאלק ןיא ---
 עמאזנייא סָאד רעביא רעצעמע טסַײר --- ,טליוו ריא לפיוו ,ןעגניז רימ
 ,גנאזעג

 ;ליומ ןיא טַײקסיז עקיּפעלק א עקרא טליפרעד "עכוקאמ; טרָאװ םאב
 ,עקידנקעמש יד לקיטש א ךָאנ לקיטש א ןיוש ןסַײב ,ךיז טכוד ,ןייצ יד
 ,עכוקאמ עטראה עקידנצנאלג ,ךעלעּפַײרג טימ ענעטָאשאב

 .ןרעיצרעד יד ןָא ךיז טפור --- ,סעמראוו ןסע רימ ןלעװ ןכיגניא --
 ןגעוו ןדייר זדלאה רענעגיוצעגסיוא רעד ,ןקאב ענעלאפעגנַײא עריא
 .רעגנוה ןופ םאט םעד טוג ךיוא טסייוו יז זא ,םעד

 ןופ ץכעלָאש לסיב א ןגָארקעג ץעגרע טָאה ךעלגנִיי יד ןופ רענייא
 סָאװ ,ןוויוא םענרעזַײא ןכיוה ןפא עוויינגיב סע טָארב רע ןוא לּפָאטראק
 טּפאכ ,טנקירטעגוצ טרעװ ץכעלָאש יד ןעו .רעמיצ קע םעניא טייטש
 ,ייברעד ןעייטש סָאװ ,רעדניק יד .ליומ ןיא ןַײרא סנטָארבעג סָאד רע
 ןרעה ,ןּפיל יד ךיז טירב רע יוװ ,ןקוק ,ןגיוא יד ּפָארא טינ םיא ןופ ןעמענ
 םיא ןענַײז ןוא ,ןייצ יד ןשיוצ םיא אב טעשטשערט סע יװ ,וצ ךיז
 .ענאקעמ קראטש

 טלעטש עקרא .זַײװנרָאּפ ןלעטשסיוא ךיז ןרעִיצרעד יד טסייה ךעלדנע
 ןצעז שיט םאב .טנעה יד ראפ עדייב ךיז ןטלאה ייז .ןעלעקוויר ןבעל ךיז
 רע .רעגנאל א רעייז זיא שיט רעד .ןרעדנא ןבעל סנייא ךיוא ךיז ייז
 ןעמ טגנאלרעד דניק ןדעי .ןטייווצ ןזיב לאז-סע קע ןייא ןופ ךיז טיצ
 ,לרעכָאב א .שיילפ לקיטש א טגיל קעד ןפא ,ּפוס םענעשזריה לרעלעט א
 טינ זיא רע --- סעיגעליווירּפ עלא ןלאפעגסיוא ןענַײז לריוג ןַײז ףא סָאװ
 טימ ץאט א ךיז טניפעג סושער ןַײז ןיא ןוא ןזיוה טגָארט ,ןרױשעגּפָא
 טימ ןטראוו רעדניק יד .םיקָאלאכ יד טלייטעצ --- ,טיורב ןטינשעגנָא
 עקרא .ןעקרא וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא טָא .ןייגוצ לָאז רע ,דלודעגמוא

 דרעפ ןעמ טָאה עקנָאל רעד םעל ,עקנָאל רעד םעל ,ךע ? .*עקנַאל םעל; 1

 .טעיַאּפעג
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 -רא ,ןַײז ןופ ץעּפילשז לקיטש א ּפֶא טּפײנק ןאמערוועכ רעד יו ,טעז
 ןלעטש ןעקרא אב .ליומ ןיא ךיז וצ ןַײרא סע טּפאכ ןוא קעלייכ ,סעק
 רענעי םיא טוט ןאד ,עקורמ א סעּפע טיג רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט ךיז
 ּפָאק םעד וצ שטעווק א ןוא גייב א ךָאנרעד ,זָאנ רעד רעביא לענש א
 ןבעל ןפא .לטיה א ןָא זיא רע זא ,ךיז טנָאמרעד עקרא .רעלעט םוצ
 -- גָאט ןייא ןופ ךעשעמ ןיא .לטיה ןייק ןָא ןסעגעג טינ רע טָאה
 ,ןטָאקסעלאט םעד ןָאטעגסיױא ,סעייּפ יד ןרָאשעגּפָא :סערייווא ליפיוזא
 סָאד ןסעפוא דלאב טעװ רע ביוא .לטיה א ןָא טייג ןוא ,ספיירט טסע

 ןיא ןענערב קיבײא רע טעוװ ,ּפוס ןיא טגיל סָאװ ,שיילפ עפיירט לקיטש
 .םענעג

 םענָאּפא ןוא ,ץכעקעג ריא טּפוזעגסױא עלעקוויר ןיוש טָאה לַײװרעד
 סעקרא ןיא לפעל ריא יז טּפוטש ,טלעוו רעד ןיא טלאה יז ּוװ ,ןסעגראפ
 טרָאפ יז יו ,םעד ךָאנ .טגַײװש ןוא ןייצ יד טימ טצירק עקרא .רעלעט
 םעד טקעדראפ ,סיוא טינ רע טלאה ,לָאמ ןטירד םוצ לפעל ןטימ ןַײרא
 רעטכער רעד טימ ןוא ,טנאה רעקניל רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ּפָאק
 ןעמוקוצּפָא רעכיג -- ןטייווצ ןכָאנ לפעל ןייא ליומ םוצ ןגָארט רע טמענ

 .ערייווא רעד טימ
 -רא ןופ טּפינקעגּפָא קיטימ ןסייב טָאה סָאװ ,ץערעכָאב רעבלעז רעד

 -עװ רעד אב ךיוא לציּפש עבלעז סָאד ּפָא טוט ,טיורב קעלייכ סעק
 רעד ןיא ןעקרא רע טניפעג ,ןפָאלש ךיז טגייל עמ זא ,ךָאנרעד .ערעשט
 ךעלגעמוא ,ךיז טכוד ,זיא סערדלָאק יד רעטנוא ּוװ ,ךעלטעב ייר רעגנאל
 ןוא ןעקרא ןבעל וצ ךיז טצעז ,ןטייוצ םענופ םענייא ןדיישרעטנוא
 ,םיא טימ ןצייר וצ ןָא ךיז טבייה

 -לעז רעד ןיא ןוא ,ערדלָאק רעד רעטנוא ּפָאק םעד טלאהאב עקרא
 .רעקראטש ןייק טינ זיא פאלק רעד .ּפאלק א םיא ןעמ טיג עגער רעב

 רעטייוצ א טמוק סע .סעָאט ןייק טינ טָאה ןוא ךָאנ ףא טראוו עקרא
 יד ּפָארא עקרא טצימש ,ןטרעפ ןפא קידנטראוו טינ .רעטירד א ,ּפאלק
 ךעלטנעה עקידלקעטש יד טימ ךיז טפראוו ןוא ףוא טגנירּפש ,ערדלָאק

 .רעגלָאפראפ ןַײז ףא

 -עג סיב א ,ַָא -- .רענעי ךיז טכאלעצ -- !רעביג אראס ,וא --

 ,ןגיובנלע םעד ןקוקאב ןאגילוכ רעד ךיז טּפאכ --- !ןָאט

 -נא ןא ןיא ןשאר ךיז טמענ סע ,ךיז ןעמ טכאלעצ רעמיצפָאלש ןיא

 טרעוו ךָאנרעד .סעװָאטאק ףא טינ ךיז ןעמ טגָאלש ןטרָאד .קע רעד

 -נא טרעו רע זיב ,ןייוועג סָאד ךיז ןיא טקיטש עקרא .ליטש םעצולּפ

 "ורא יד ףא טשוכראפ טקוק ,ףוא ךיז רע טּפאכ טכאנ עבלאה .טלמערד

 ּוװ ,טמענאב רע זיב ,סעלַײװ עכעלטע ךרוד ןעייג סע .ךעלטעב עקימ

 "-קנעב עכעלקערש א םורא םיא טּפאכ'ס ןוא ,טלעוו רעד ןיא זיא רע
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 טקוקעגסיורא ריא ףא טָאה עקרא ?עמאמ יד טינ טמוק סָאװראפ .טפאש
 רעקיזָאד רעד ?ןעמוק טינ לָאמנייק ןיוש יז טעו רעשפע .גָאט ןצנאג םעד
 רעד ןיא ןַיײיז זומ רע .רעגעלעג םענופ ףוא בייה א םיא טוט קנאדעג
 רעד ןיא טמענ רע .ןפיולטנא ןענאדנופ טעוװ רע .עמאמ יד ןעז ,םייה
 .טינרָאג טָאה רע זא ,ךיז טנָאמרעד ןוא ןָאטוצנָא סָאװ ןכוז רעטצניפ
 ריט רעד וצ וצ ךיז רע טכַײלש ,דמעה ןקיצנייא םעד ןיא ,רעסעװרָאב א
 ּוװ ,לאז ןסיורג ןכרוד ךרוד טפיול ,ליטש יז טנפע ,רעמיצפָאלש םענופ
 טסייה עכלעוו ,שינעפעשאב עקידעריומ יד לקנוט רעד ןיא טעקסאילב סע
 טנערב ןביוא .ּפערט יד וצ סיורא טריפ סָאװ ,ריט א ךָאנ טנפע ,לאיָאר
 -טיוט ןיא .ךעלטערד ענרעזַײא טימ ןעמונעגמורא ,ּפמָאל-זאג א ךאווש
 ,ןרוגיפ עטעקאנ עקיטנעהנָא יד לבראפ ךרוד עקרא טעַײמש קערש
 רָאנ .ףיולעג ןַײז ךָאנ ךָאנ ייז ןריּפש יוזא ,םיא ייז ןּפאכ ,ךיז טכוד ,דלאב
 ,טעוועטארעג םיא ןבָאה סיפ עסעװרָאב יד .ןסיורד ןיא ןיוש רע זיא טָא
 רענייק םיא טָאה ,ּפערט יד אב ,ןטנוא ןשינעעזראפ עטיוט יד רעסיוא
 ןעקרא טּפאכ טניוו רעקידנדַײנש רעשירפ א .טרעהעג טינ ןוא ןעזעג טינ
 יד ייבראפ ,סאג רעקיטכאנ רעד רעביא ןפיול םיא טפלעה ןוא רעטנוא
 -מוא ןענַייז ייז .גָאטאב יו ,שרעדנא רָאג סיוא טציא ןעעז סָאװ ,רעזַײה
 -עגנַייײרא ןענַײז למיה ןטנרעטשעגסיוא םעניא ךיוה .דמערפ ןוא טנאקאב
 ,םעטָא םעד רעווש קידנּפאכרעביא .רעטסיולק םענופ םימָאלצ יד ןטינש
 ךיז טלָאװ םיא ךָאנ יו טקנוּפ ,טלעטשעגּפָא טינ ךיז עגער א ףא רָאנ
 םעד ,סאג עקסנאילאטיא רעד ךרוד רע טילפ ,ענכאמ עצנאג א טגָאיעג
 םעניא סָאװ ,זיא טוג .רענייטש יד ןיא סיפ יד קידנּפאלקּפָא ,קראמ ןטלא
 גנאל ןופ םיא טָאה עמ --- טיולּפ ןייק ָאטינ זיא ,טניוװ רע ּוװ ,ףיוה
 ןטימ לביטש-רעלעק ןטקוראפ םוצ ןעמוקוצ ןָאק עמ -- ,טצייהעגסיוא
 ךעלנייוועג ןעייטש סע ּוװ ,לזייהריפ ןיא ןיײרא טמוק עקרא .געוו ןטסצריק
 א טימ טלאפ ןייגנַיירא ןקידטעּפמיא םענופ .סרעמע ייווצ קנאב א ףא
 רעד ןיא ןָא עקרא טּפאט ,רעטעכוילּפעגּפָא ןא ,ּפָארא רעמע ןייא רענוד
 -ָאטראפ רעיורג א .ריט רעטסקינייװניא רעד ןופ עקמאילק יד רעטצניפ
 -על-סיש -- רעטצנעפ עלָאמש יד ןיא ןיירא ךיז טּפיז טכיל סאּפ רעקיג
 -נאקאבמוא ןא ןצנאגניא טגיל טעב ןיא .םורא ךיז טקוק לגנִיי סָאד .רעכ
 ןעקרא ףא טקוק רע .טכיזעג ןלָאװשעג ,ןפָאלעגפוא ןא טימ שטנעמ רעט
 -םוא ךיז טווּורּפ רע .ןגיוא עקידרעסאוו יד טימ לטניּפ ןייק טינ טוט ןוא
 יצ .רעגלאוו א ךיז רעדיוו רעווש קימייל טוט ןוא רעגעלעג ןופ ןבייה
 א ףא ּפָא עקרא ךיז טלעטש רעטרעווילגראפ א ?עמאמ יד סע זיא ןעד
 טלאפ ,ןאּפש ןבלאה םעד רע טכאמ ךָאנרעד .טעב םעד ןופ ןאּפש ןבלאה
 טימ ,סעטאמש גראב םעניא ּפָאק םעד ןַײא טערוינ ,ןעמאמ רעד וצ וצ
 .טקעדעגוצ זיא יז ןכלעוו
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 -פיש ןאשטּפָאט ןופ ךיז טרעהרעד -- ,ןריר טינ ךיז ןָאק עמאמ יד --

 ?טכעלש זיא ןטרָאד ?ןעמוקעג וטסיב סָאװ בילוצ --- ,םיטש סעק

 .םירווייא עלא טימ טרעטיצ רע ,טלאק ךעלנייוועגרעסיוא זיא ןעקרא

 טימ עמאמ יד םיא טזַײװ -- ,ןעמעראוונָא ךיז וטסעוװ ,ןַײרא ךירק --

 .ךיז ןבעל טרָא ןא ףא טנאה רעד ןופ גנוגעוואב רעכאווש א

 -עגנַײרא טלָאװ רע יו טקנוּפ ,ךיז טליפ רע ןוא ,ןיירא טכירק עקרא

 ,טכאנ רעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד .רעסאוו קידנעייטש א ןיא ןעמּוװש

 .ןפָאלשנא ןכיגניא טרעוו רע ,ּפָא ךיז ןפור טַײקדימ עכעלנייוועגרעסיוא יד

 ,טנאה ןַײז ןעַיײרפאב ץלא ראפ רעירפ רע ליוו ,ףוא ךיז טּפאכ רע ןעוו

 .עצײלּפ רעד טימ טרעגלאוועגנָא רעווש ךיז טָאה עמאמ יד רעכלעוו ףא

 .טינ ןָאק ןוא ןעיצסיורא טנאה יד ליוו רע

 .רע טעב -- ,רעטנוא ךיז בייה ,עמאמ --

 ,ריר ןייק

 !עמאמ ---

 א טימ ןוא ,םענָאּפ סעמאמ רעד ןיא עלַײװ א ןַײא ךיז טקוק עקרא

 .טעב ןופ סיורא רע טגנירּפש יירשעג ןכעלרעפעג

 ,לוש"דאבאכ רעד ןיא :ןפיול וצ ןיהּוװ טרָא ןייא רָאנ טציא טָאה עקרא

 -מוא ,לקנוט ,טלאק ךיוא זיא לוש ןיא .עטאט רעד ןענוואד טגעלפ סע ּוװ

 .ןענוואד ,ךעלעקניוו ענעדיישראפ ןיא ןפרָאװעצ ,ןדִיי עכעלטע .ךעלמייה

 טנוואד ןבעל ןיא לָאמ עקיצנייא סָאד .ןענוואד ךיוא ךיז טלעטש עקרא

 ,ליפעג טימ ןוא ץראה טימ יוזא רע

 .דָיי א רענייא םיא טגערפ -- ?עלעגנִיי ,שעדאק טסגָאז --

 טיג -- ,רעגָאזשעדאק א ןבילבעג זיא סע סָאװ ,טוג ךָאנ זיא סע --

 .רעטייווצ א וצ

 -לע ןכָאנ ןוא ןעמאמ רעד ךָאנ ןוא ןטאט ןכָאנ שעדאק טגָאז עקרא

 עקרא ןעוװ .לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,לשריה רעדורב ןרעט

 טימ ןעמאזוצ .עיסעּפ טרָאד ןיוש ךיז טקעסייא ,םייהא םוא ךיז טרעק

 עלעגעוו א ףא טריפ לבצנאמ רעדמערפ א .םעליוסעב ןפא רע טייג ריא

 רע ,ןרעקמוא ךיז לָאז רע ,ןעקרא טבַיײרט עיסעּפ .רעּפרעק ןטיוט םעד

 עקרא רָאנ .ךעלאהעמ אזא סופוצ ןייג וצ ךעיוק ןייק ןבָאה טינ טעוו

 ןופ עלעגעוו ןיא ןַײא ךיז רע טנאּפש לָאמא .ּפָא טינ טערט ,טינ טגלַאפ

 רעבָא ,ןלימטניוו יד ןענַײז טָא .ןטניה ןופ ןּפוטש רע טפלעה לָאמא ,טנרָאפ

 -טיור רעד .ןגָארטעגקעװא טניוו רעד ייז טלָאװ סע יו טקנוּפ ,לגילפ ןָא

 ךעלקיטש ןגיל סע .ווערָאכ ךיוא זיא םעליוסעב םענופ ןקראּפ רענלגיצ

 -ניא טגנעה רע ,ןבילבראפ זיא רעיוט רענרעזַײא רעד .לגיצ ענעכַארבעצ

 "וקעגוצ .סנרעגָאלק ןָא ,סרעלטעב ןָא ,ןגיצ ןָא םעליוסעב א .דלעפ ןטימ

 .םירָאװק לסיב שּפיה א רָאנ זיא ןעמ
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 "אדנופ .רָאטקעלַאק ןיא ןעוועג רעדיוו עקרא זיא םורא געט ירד ןיא
 .ןעמייהרעדניק ענעדיישראפ ןיא םימיוסעי יד רעדנאנאפ ןעמ טקיש ןענ
 -קישרעביא רעקילַײװצרוק א רָאנ זיא ,סיורא ךיז טזַײװ ,רָאטקעלָאק א
 -עגנָא ןבָאה עלעקוויר ןוא עקרא .טינ ָאד ךיז טלאהראפ עמ ןוא ,טקנוּפ
 עליטש יד ןופ רענייא ףא ךיז טניפעג סָאװ ,םייהרעדניק א ןיא ןפָארט
 ,ןסאג עטקוראפ

 א ןזיוואב םייהרעדניק ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טָאה גָאט א םענייא ןיא
 ,לטיה ןרעדעל א .רעדעל ןיא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ,שעפענ רעקידענושעמ
 ,ענרעדעל ןעוועג ןענַײז סעילפוט יד רָאנ טינ ןוא ,לטנאמ רענרעדעל א
 םיא אב זיא לדנעמיר ןרעדעל א ...ןטעּפראקש יד עליפא ,ךיז טכוד ,רָאנ
 טאראּפאדָאטָאפ א טימ ןעמוקעג זיא רע .עצײלּפ רעד רעביא ןעגנאהעג
 ןכוזסיוא םייהרעדניק םענופ ןרעטלאווראפ יד ןטעבעג ןוא סופַײרד א ףא
 -עגסיוא ךיז טָאה רע יװ ,רעדָא ,רעדניק עטרעצעגסיוא ןטסרעמא יד
 ליוו ןוא רָאיטרָאּפער א זיא רע ."טלעוו:רענעי ףא ןטאדידנאק, ,טקירד
 .ןריפארגָאטָאפ ייז

 -נָא ךיז טָאה ךעלמיפוג עטרעצעגסיוא ,רעמענעּפ עטנקירטעגסיוא
 עמ .קילדנעצ ןטשרע ןשיװצ ןעוועג זיא עקרא .לסיב שּפיה א ןבילקעג
 .ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא טלעטשעגקעווא םיא טָאה

 ןבעל טלעטשעג ךיז ןוא ןעקרא וצ טראשעגוצ ךיז טָאה עלעקוויר
 ,ןבירטעגקעווא יז טָאה ןרעטלאווראפ יד .םיא

 -ָאטָאפ יד ןרעטאּפקעווא טסעוװ וד ,ריד ןופ ערערעגָאמ ןאראפ --
 .עיפארג

 קידנעיצסױא ,עקוויר טָאה -- ?טאד-יד-נאק ןייק טינ ןעד ןיב ךיא --
 ןטצעל ןיא ןוא ,טנייוועצ טינ ךיז ריש ,טרָאװ עכעלדנעטשראפמוא סָאד
 ןרעטנוא ּפָאק םעד ןטלאהאבראפ טָאה ףארגָאטָאפ רעד ןעוו ,טנעמָאמ
 .טלעטשעגקעווא ךיוא ךיז ןגעווטסעדנופ יז טָאה ,ךוט ןצראווש

 עלא ןיוש ריא טעװ טציא רָאנ ,ןטאדידנאק ןעוועג טַײז ריא --
 -נָא עסַײמסיײב ןוא טגָאזעג ןרעטלאווראפ יד טָאה --- ,אזא עליפא ...ןבעל
 ...ןעקרא ףא ןזיוועג
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 ןיבָאד שריה
 טכאנ א רענייא ןיא

 יװ ,רעקיטש עסיורג טימ .יינש רעטכידעג א טיש סע ןוא טיש ס ע

 -ייב יד ףא ךעלעמאּפ קידנלאפ ,יינש רעד טיש ןוא טיש ,ךוּפ רעקיטש

 םוא ךיז טייג סָאװ ,רענאזיטראּפ םעד ףא ןוא םורא דרע רעד ףא ,רעמ

 ,דלאוו םעניא רָאפנַיירא עמאס םאב לסקא ןפא סקיב ןטימ ןיילא רענייא

 יד ףא ךיז טגייל יינש רעד יו ,שעמאמ טרעה עמ ,ליטש זיא סע

 םורא טלעוו יד טלעטשראפ ,ןגיוא יד ראפ טלמיוו טַײקָארג א .ןגַײװצ

 ןבָאה סָאװ ,לפרעד ןטנעָאנ םענופ ךעלרעַײפ עכעלטע יד ּפָא טשיוװ ןוא



 סָאד .טכאנ רעד ןיא ןיילא םענייא ָאד ןייטש וצ טכאמעג רעכעלמייה
 ...ןצראה םעניא ןַיײרא טכירק טַײקָארג

 םענופ רענלָאק ןטלעטשעגפוא םעניא ּפָאק םענעגיוצעגנַיירא ןא טימ
 רענאזיטראּפ רעד םוא טייג ,לברא ןיא לברא טגיילראפ טנעה יד ,לצלעּפ
 ןוא טַיײז ןייא ןיא ןאּפש ףניפ -- ריפ ,קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה
 זא ,ךיז טליפ םענַײז טָארט ןרעווש םעד טיול .ןרעדנא םעניא ליפיוזא
 ,ןייטשוצסיוא שּפיה ןעמוקעגסיוא ןיוש םיא זיא ןבעל ןַייז ןיא

 .דלאוו ןיא טריפ סָאװ ,געוו ןפא טקוק ןוא ּפָא ךיז רע טלעטש טפָא
 ףא ןייג וצ ןעוועג רעגנירג קידנעטש זיא םיא .טינ דלודעג ןייק טָאה רע
 -אל ןיא רעווש לאלכיב םיא זיא טַײצ עטצעל יד .עיצארעּפָא-טכאלש א
 קידנבַײלבראפ ,טסָאּפ ןפא ןייטש ךָאנ רע ףראד ָאד ןוא .ןַײז וצ רעג
 ...סעניויאר ערעטיב ענַײז טימ ןוא ךיז טימ ןיילא רענייא

 למרעד םענופ .גָאט ףא ןעָארג ןבייהנָא דלאב ןיוש ףראד ךערעיפעל
 ןא ןופ ךיור טימ יצ א טיג סע .זדנעג ןופ ןרעגארג סָאד ךיז טגָארטרעד
 טעז ,געוו ןפא ןַײא טינ ךיז טקוק רע לפיוו רָאנ .ןוויוא ןטצייהעגנַיײא
 ןפא יוזא םיא זיא רעווש ןוא ...םיא זיא טלאק ןוא .ןייג טינ םענייק רע
 טינ ַײרפ טזָאל ,טסערּפ ןוא ,ןיטש א יװ ,סעּפע טגיל סע ..,ןצראה

 .יןעמעטצ
 ךיז ףא רעטנוא טפראוו רע .ץפיז א ףיט טוט רענאזיטראּפ רעד ןוא

 רעדיװ טנאּפש ןוא סקיב יד לסקא םענופ גנוגעוואב רעצרוק א טימ
 ןיא -- ןאּפש ףניפ --- ריפ ,טַײז ןייא ןיא ןאּפש ףניפ --- ריפ ,קעווא
 עמ סָאװ ,ָא-סָאד טָא זא ,ןופרעד טכארט ןוא םוא טייג רע .רערעדנא רעד
 ,ערָאצ עקיצנייא יד ןַײז ןעוועג לָאז ,ןטיבעגסיוא ךיג יוזא טינ םיא טָאה
 ליו רעמ ,ןיינ ,ןיינ רָאנ ...רעבָא ָאד ..ןדַײלרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ
 ?ןרעגרע טסיזמוא ךיז סָאװ וצ .ןטכארט טינ טשינרַאג ןופ עליפא רע
 טעװ רע זא ,עלֹוּפ יד זיא סָאװ ?ןדנּוװ יד ףא ץלאז ןטיש ךיז סָאװ וצ
 ריא ראפ טָאה ןוא ןָאט סעּפע טנעקעג ןעד טָאה רע ?לאג יד ןסעסיוא ךיז
 רע ןעוו ,ןָאט טנעקעג רע טָאה טגָאזעגסנייטש'מ סָאװ ןוא ?ןָאטעג טינ
 זיא רע ןעוו ?דאירטָא םעניא שטנעמ רעשירפ א ןעוועג ךָאנ זיא ןיילא
 זיא טינ עכלעוו שטָאכ רע טגָאמראפ רעדָא ,קינלאשטאנ לקיטש א סעּפע
 ךיז טומ ןבעגעגוצ םיא סע טלָאװ ןאד ,רענאזיטראּפ א יו ןטסנידראפ
 ןיא זא ,םעד ןגעו סעומש א ןריפראפ ןוא גנוריפנָא רעד וצ ןדנעוו
 ,ןעוועטאר טינ יז טעװ רע ביוא זא ,ןוא יורפ ןַײז ןבילבראפ זיא ַאטעג
 ערעדנא עלא ןופ רעסעב ןעוועג רע זיא סָאװ טימ ...ןעמוקמוא יז טעוו
 רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רענאזיטראּפ
 טגָאנ ךָאד ןוא ?דלאוו ןיא ןעגנאגעגקעווא ןיילא ןענַײז ןוא שטַײד םאב

 ןעקנא-עג יד ןרעטאמ ןוא ןקינַײּפ ףוא טינ םיא ןרעה סע .ץראה סָאד
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 רעקירָאיקיצנאװצ ןוא טכא ,רענעסאלעג ןוא רעליטש רעד ,רע טניז
 ןופ טָאה עמ זא ,םעד ןגעװ טסּוװרעד ךיז טָאה ,שטיווָאכמיס סעטאמ
 ענעמוקעגמוא עלא ןשיווצ זא ןוא טכארבעגמוא ןדִיי עלא לטעטש ןַײז
 סעּפע ָאד טָאה רע זא ,ץלא ךיז טכוד םיא ...עייל ןַײז ךיוא ןעוועג זיא
 רידנאמָאק ןטימ ןדייר טפראדעג רעִירפ ךאס א טָאה רע זא ,ןפָאלשראפ
 ןיא טליּפשעג ךיז טָאה ,סעטאמ ,רע ןוא ,יורפ ןַײז ןגעוו דאירטַא םענופ
 -יולרעד א ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע .טַײקידסעמינעב רעקידלטעטשניילק
 -עלא ךָאנ ןעוועג זיא סע ןעוו ,טלמעד טשרע ריא ךָאנ ןייג וצ שינעב
 -יױלרעד יד םיא גוט סָאװ ףא ?רעטציא זיא סָאװ ?רעטציא ןוא .ןעמ
 ?שינעב

 זא ,טפָאהעג ץלא ןגעווטסעדנופ ךָאנ רע טָאה טַיצ רעטצעל רעד זיב
 טָאה ,רעכעלטַײד סעּפע ךיז ןקידנוקרעד יידעק .יוזא טינ סע זיא רעשפע
 .םירעיוּפ עקיטרָא ,עטנאקאב ךרוד לטעטש ןטימ ןדניבראפ טווּורּפעג ךיז רע
 זא ,ןכאמ טכער טנָאקעג טינ ךיז אב טָאה רע ,טלָאװעג טינ טָאה רע
 לָאז ןעוועג זיא ענַײז יװ עכָאּפשימ רעטגיײװצעצ ,רעסיורג אזא ןופ
 טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ ןטסטנעָאנ םעד זא ןוא ,ןבַײלברעביא טינ רענייק
 רע טָאה טכאנ ןוא גָאט ךרוד .ןעז טינ לָאמנייק רעמ רע לָאז ,טגָאמראפ
 םעניא ןגיוא יד טימ טריפעגפיונוצ רע טָאה םיוק .עקידעבעל א ןעזעג ןעייל
 ןוא ןייג וצ ןעמוקעג יז זיא ךַײלג יוזא ,ןלאווירּפ יד ףא למירד ןצרוק
 ...טצעזעגקעווא םיא ןבעל ךיז טָאה

 ,םעד ףא טקוקעג טינ .טסיזמוא ןעוועג עכריט עצנאג ןַײז זיא רעדייל
 -יישראפ ץנאג ןעוועג ןענַײז ,ןעמוקאב טָאה רע עכלעוו ,סעִידעי יד סָאװ
 ןעוועג ריפסיוא רעד זיא ,ערעדנא יד וצ ענייא טריטס ןיא טפָא ןוא ענעד
 טָאה רע ןוא ָאטינ טלעו רעד ףא רעמ ןיוש זיא עייל ןַײז זא ,רענייא
 ...ןפָאה וצ סָאװ ףא טינ

 רעייז טימ טרעקעגמוא ןטכענ טשרע ךיז רע טָאה רענעגָאלשרעד א
 -טע ,דימָאט יװ ,ָאד ךיז ןלעו ייז ,טניימעג טָאה רע ,דלאוו ןיא עּפורג
 יינספא ןזָאל ךיז ןוא ןלאירעטאמ-סַײרפוא ךיז טימ ןעמענ ,ןעורּפָא סָאװ
 ןעמ טָאה ,סעכָאלוצפא יװ רָאנ ,ןשטַײד םורא ןרָאפ סע ּוװ ,ןגעוו יד ףא
 סָאװ ,רענאזיטראּפ יד ןטַײבראפ טקישעג ןוא ןטלאהראפ רָאג םעצולּפ ייז
 ערטסקע ץעגרע טפראדעג ןבָאה ןוא לואראק ןיא ןענאטשעג ןענַײז
 יוזא ,ןיילא ןבילבעג ,טסָאּפ ןפא ןעמוקעג רע זיא םיוק ןוא .ןייגקעווא
 רע עכלעוו ןופ ,סעוװָאשכאמ ערעטצניפ ןלאפאב רעדיוו םיא ןענַײז דַײלג
 ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנאגעגמוא זיא רע ;ןעַײרפאב טנעקעג טינ ךיז טָאה
 םיא טייג עמ יצ ,וצרעד טרעהעגוצ ךיז ,טלעטשעגּפָא ַיײנספא ךיז טָאה
 "רעטכארטראפ ןייטש ןבילבעג טינ יוזא ןיוש זיא רע זיב ,ןטַײבראפ טינ
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 עטגיילראפ טנעה טימ ,לסקא יד ןיא ּפָאק םענעגיוצעגניירא ןא טימ טייה
 ,לברא ןיא לברא

 א ןעירשעצ רעטצניפ רעד ןיא ךיז טָאה ,טיוט ןראפ יוװ ,קיכליה
 ךיז ןוא בַײל םענעצנאג ןטימ ןָאטעג רעטיצ א טָאה סעטאמ .עלעַײכ
 ןיא ,לרעמיצ עקיטכיל סָאד זיא ןרָאװעג םעלענ ,סיוא .טקוקעגמורא
 .ָארג .רעטצניפ זיא'ס .ןעייל ןַײז ןעוואה ןעזעג סָאװרָאנ טָאה רע ןכלעוו
 רענייק .לסקא יד ףא ןוא לטיה ןפא םיא טלאפ ,טיש ןוא טיש יינש רעד
 ...טכאנ רעד וצ טינ ףָאס ןייק טעז עמ .טינ טייג

 ןזיײװאב סע .רעקינייו ןיוש טיינש סע .ףלעוו ןעיוװ טַײװ-טַײװ ץעגרע
 ,ףרָאד םעניא ךעלרעַײפ רעדיוו ךיז

 דלאוו םענופ ןעמורב ןליטש םעד ןיא ןיירא ךיז ןסַײר טָא רָאנ
 ןוא .דרעפ ןעקשרָאפ סע יװ ךיז טרעהרעד סע .ןעמיטש עכעלשטנעמ
 .ןעגנאלק יד ןגעקטנא ןייג ךיז טזָאל סעטאמ

 שינרעטצניפ רעָארג רעד ןיא .סנטילש ןעּפירקס רעטנעענ ןוא רעטנעענ
 ןופ ּפָארא טמענ סעטאמ .ןראגיצ ןופ ךעלרעַײפ עכעלגעוואב ףוא ןבעל
 ,סקיב יד ךיז

 ,עַייכעמ ךיז זיא רע ןוא --- !לָאראּפ --- ,סיוא רע טַײרש --- !ייטש --
 רעִירפ ןענַײז עכלעוו ,ןטאי יד םוא ךיז ןרעק סָאד זא ,טעזרעד רע ןעוו
 .טקישעגקעווא ןיהּוװ ערטסקע ייז טָאה עמ ןוא לואראק ןיא ןעוועג

 יד ןּפעלש ,קידנעקשרָאפ סייה ןוא ּפעק יד טימ קידנעלקַאש רעווש
 ,קעז יד ףא ןפָאלש רענאזיטראּפ עקינייא .סנטילש ענעדָאלעגנָא דרעפ
 ...ןרופ יד ךָאנ ןעייג ערעדנא

 -נוא ןופ רענאזיטראּפ א םיא טגערפ --- ?וטסיב סָאד ,שטיווָאכמיס --
 ראפ ןעמונעגנָא טאהעג טָאה סעטאמ ןכלעוו ,ץלעּפ ןטיינשראפ א רעט
 -עליירפ ןַײז עדאווא ןעק גוצ א ןזָאלּפָארא ,רעדורב ,סָאװ --- ,סּפעש א
 ?טינ וטסליוו ןָאט ַײק א ?טסָאּפ ןפא ןייטש רעדייא רעכ

 -מָאק םעד רעטנוא רעסעב גָאז וד -- ,סעטאמ טרעפטנע -- ,ןיינ ---
 טסייוו רע .טַײבראפ א ןקיש רעכיג סָאװ לָאז רע זא ,ןענילוזאז דָאװזוװ
 ,ןייגקעווא ףראד עּפורג רעזדנוא זא ,ךָאד

 טמענ ,םיא טגנאלרעד רענעי סָאװ ,טיורב קיטש םענעריורפראפ םעד
 .ןייצ עלא טימ ןַײא םיא ןיא ךיז טסַײב ןוא וצ ןגעווטסעדנופ רע

 ,ץלעּפ טימ םעד ןופ טקעמש סע .ןייטש א יו טראה זיא טיורב סָאד
 טימ סע טסע סעטאמ ןוא ,טמאטאב ךעלנייועגרעסיוא ךָאד זיא סע
 רעביא ַייברעד םיא ךיז טייגעצ טַײקמעראוו א יװ ,קידנליפ ,עָאנאה סיורג

 ...רעיורט ןרעווש ןַײז ןופ עליו א ףא םיא קידנעַיײרפאב ,םירווייא עלא

 םעניא םוא קירוצ ךיז טרעק רע ןוא ןטַײבּפָא ןסעטאמ טמוק עמ ןעוו

 ןיא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטאי יד טינ ךָאנ ןפָאלש ,לביטשדרע
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 ןופ ךעלדנייב טימ קיכליה טּפאלק עמ .ןָאפעטאּפ א טליּפש סע .רעגאל
 םורא טמיווש סָאװ ,עלעטיינק סָאד טקוצ סע זא ,יוזא שיט ןיא ָאנימָאד
 .ןָאק א ןליּפש וצ ןַייא ךיוא םיא טדאל עמ ,סטעפ טימ עלעקשָאלּפ א ןיא
 רעד ףא ףורא טכירק ,סקיב יד ףוא טגנעה רע .ּפָא ךיז טגָאז סעטאמ רָאנ
 ןרעביא לצלעּפ ןטימ רעביא ךיז טקעד ןוא עראנ רעטעבראפ יורטש טימ
 אב זא ,ןופרעד רע טכארט ,קידנגיל .למוט םעד קידנדַיילראפ טינ ,ּפָאק
 -ָאד ןיא קידנליּפש ,יוזא ןשאר סָאװ ,רענאזיטראּפ עבלעז יד ןופ עקינייא
 -נופ ןוא ענעגייא ערעייז עלא טכארבעגמוא ךיוא שטַײד רעד טָאה ,ָאנימ
 ןבעל זומ רע זא ,טסייוו רעדעי .ּפָארא טינ ךיז אב ייז ןלאפ ןגעווטסעד
 םיא טרעװ ןעקנאדעג עקיזָאד יד ןופ .טולב ןַײז ראפ עמָאקענ ןעמענ ןוא
 םיא ןיא ךיז טקעוװרעד סע ,טרעקראפ .רָאה ןייק ףא רעטכַײל טינ רעבָא
 וצ ,דימָאט יו ,רע טמוק ףָאסלָאקפָאס ןוא .סָארדראפ רערעסערג א ךָאנ
 ןיילא רע זיא ןעייל ןַײז ןופ טיוט םעד ןיא זא ,ריפסיוא ןקיצנייא םעד
 טנעקעג ךָאנ סעּפע טָאה עמ ןעוו .טינ רענייק רעמ ןוא רע רָאנ ,קידלוש
 ...םעדכָאנ ןוא ןָאטעג טינ רע טָאה ,ריא ראפ ןָאט

 -סופ ךָאנ םיא טייג ,ּפָא טינ רעמ ןיוש םיא טזָאל ליפעג עקיזָאד סָאד
 סע .רעגאל םעד גָאטאב ןזָאלראפ יז ןעוו ,טלמעד ךָאנ םיא טגָאי ,טירט
 ,טולב סָאד םיא טמאסראפ

* 

 רעד ןבעל ץעגרע געװ:ןאבנזַײא םענופ לָאמנײא ךיז קידנרעקמוא

 עּפורג יד ךיז טָאה ,גוצ א ןזָאלעגּפָארא ןבָאה ייז ּוװ ,שקייליוו עיצנאטס

 רענייא ןיא ,ָאד ןוא ,לסיב א ןעורּפָא לפרעד ןטנאקאב א ןיא ןייג טזָאלעג

 ,לטעטש םענופ ווערָאק א םענַײז ףא ןעגנורּפשעגנָא סעטאמ זיא ,בוטש א

 .דאירטָא ןַײז טימ ןרָאפעג ץעגרע זיא רעכלעוו ,רענאזיטראּפ א ךיוא

 ןענַײז ייז .שינעגעגאב רעד ןופ טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה עדייב

 .טינ ןוש טבעל עקירעייז ןופ רענייק זא ,רעכיז ןעוועג טאמיק ךָאד

 יעג זיא'ס .סעטאמ ןעוועג שינעגעגאב רעד ןופ זיא ןדירפוצ סרעדנוזאב

 ןענַײז יוזאיו ,ןסיוו טנעקעג יונעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטשרע רעד ןעוו

 -עג רע טָאה ,םיא אב טינ ביוא ,ןעמעוו אב .ענעגייא ענַייז ןעמוקעגמוא

 רע טָאה שרעדנא ןעד ןעמעוו ?געס עטצעל ערעייז ןגעוו ןייגרעד טנעק

 ןופ ןצראה ןפא םיא אב ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד ןלייצרעדסיוא טנעקעג

 יד טָא יו ,טריּפשרעד טָאה סעטאמ ?טלעפעג םיא ךיז טָאה עייל ןַײז טניז

 רעדיו טָאה סע ןוא טרירעגפוא ץלא יײנספא םיא ןיא טָאה שינעגעגאב

 -עג ךענעה םיא טָאה סָאװ .דנּוװ עטלייהראפ טינ ןַײז ןקיטולב ןעמונעג

 א יו ,טנלע :ןיילא ץלא ןיוש רע טסייוו ךָאט ןיא ןעוו ,ןלייצרעד טנעק
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 טָאה רע סָאװ ,רעציוא ןא טגָאמראפ טָאה רע .ןבילבעג רע זיא ,ןייטש
 טסּוװעג טינ רע טָאה ,טבעלעג טָאה עייל ןעוו .ןצעש וצ יו טסּוװעג טינ
 סָאד עכינ טינ זיא םיא ןוא ,טלעפעג םיא ךיז יז טָאה טָא ןוא ,זַײרּפ ריא
 ,ןבעל

 :טגערפעג טָאה רע .טנעה יד ןיא ןעמונעג ךָאד ךיז טָאה רע
 ?םייה רעד ןופ גנאל ןיוש טסיב ,ךענעה --
 רע טָאה רעבירעד ןוא טמיטשעג טכעלש טינ ןעוועג זיא ווערָאק רעד

 טימ ןסיײברעביא ןוא ןָאטסױא ךיז ןסעטאמ טגיילעגרָאפ ץלא ןופ רעִירפ
 ,םיא

 רימָאל -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ןלייצרעד ץלא ריד לעוו'כ --
 וצ ןעמענ ן'רימ .שיט םוצ םוק .ןטאי ערעזדנוא טימ ןענאקאב רעִירפ ךיז
 ...ךעלעּפאק

 ןסע .קנאד א ,ןיינ :טרָא ןַײז ןופ ןביוהעגפוא טינ ךיז טָאה סעטאמ
 .ןסעגעגּפָא ןיוש טָאה רע .טינ רע ליוו

 רעד ןיא ךיז טוט סָאװ .ךיד גערפ ךיא סָאװ ,רעסעב רימ לייצרעד ---
 ?ןבילבעג ןבעל שטָאכ זיא ערפיש ןַײד ?ָאטעג

 -רעביא ךָאנ יז ךיא בָאה ,דלאוו ןיא ןעגנאגעגקעווא ןיב ךיא ןעוו --
 .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא ךענעה ןוא -- ...ןזָאלעג

 ...ןגָאז וצ סָאװ ןענופעג טינ טָאה סעטאמ ךיוא
 רע .ןעגנוזעג ןעמ טָאה שיט םאב .קידלמוט ןעוועג זיא בוטש ןיא

 ,קירוצ ןעמוקעגנַיײרא -- רע ןוא ,ןסיורד ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סע
 טייווצעבלאז זיולב ייז .לעווש םאב יינש םעד סיפ יד ןופ קידנּפאלקּפָא
 ןגָארטראפ טַײװ ,קנאב רעד ףא לקניוו א ןיא טרעדנוזעגּפָא ןסעזעג ןענַײז
 ןופ ּפעק יד רעביא טבעוושעג טָאה טיוט רעד ּווװ ,ןיהא ןעקנאדעג יד טימ
 ...רעטעּפש -- ןעמעוו ,רעִירפ ןעמונעגוצ ןעמעוו --- ןוא ענעגייא ערעייז

 -ליטש סָאד ןסירעגרעביא ןוא ןבעגעג ץפיז א ךענעה טָאה טָא רָאנ
 ;ןגַיײװש

 -אזיטראּפ יד וצ ,דלאוו ןיא םוק ךיא רָאנ יו ,טניימעג בָאה ךיא --
 ,ןלייצרעד ןעד ריד ףראד'כ רָאנ .ךיז וצ רעבירא דלאב יז ךיא םענ ,רענ
 ,סָאװ ןוא רענאזיטראּפ א גנאל ןיוש וטסיב טָא ?ןָא טמוק סָאד רעווש יו
 רעבָא סָאד ןעייטשראפ ןטרָאד ייז ?ןעייל ןַייד ראפ ןָאט סעּפע טסנָאק
 .ןעייל ןַײד םענ ..ןסעגראפ ייז ןבָאה רימ זא ,ןעניימ ןרעק ייז .טינ
 ןָאק ,רע טבעל רעמָאט רָאנ .טינ טבעל סעטאמ --- ,יז טגָאז --- ,ןדַייס;
 ."רימ ךָאנ ןעמוק טינ לָאז רע זא ,ןַײז טינ

 יצ ןעניז םאב רע זיא :וװערָאק ןַײז טקוקעגנָא ענרומכ טָאה סעטאמ
 -אּפ טָאה סע סָאװ ,טינ רע טסייוו עשז ןיוש ?רע טרעדיױלּפ סָאװ ?ןיינ
 :ןפורעגנָא ליטש ךיז טָאה רע ?לטעטש ןטימ טריס
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 .ןעייל ןַײמ טליּפשראפ בָאה ךיא .רימ וצ ןכַײלג טינ ךיז ףראד עמ --
 וצ רָאנ ,ריא ךָאנ ןייג וצ שינעביױלרעד א טאהעג עליפא ןיוש בָאה ךיא
 ...ןעוועטאר וצ ןעמעוו ןיוש זיא ןעוועג טינ .ןעוועג ןיוש סע זיא טעּפש

 :טלמוטעצ ןרָאװעג ךענעה ךיוא זיא טציא
 וטסייו ןעד יצ ?ןעװעטאר וצ ןעמעװ ןעוועג טינ טסייה סָאװ ---

 ?טבעל עייל ןַײד זא ,טינ

 ךיז טָאה רע .םענָאּפ ןיא ןסעטאמ טּפאכעגנַײרא ךיז טָאה טולב סָאד
 רעטעּפש טונימ א טימ .טיור ףא סַײװ ןופ ןגיוא יד ראפ ןטַײב ןעמונעג
 .ןענערבעצ ךיז קידנזַײוװאב טינ ,ןשָאלעגסיױא יו סעּפע םיא ןיא ךיז טָאה
 ךָאנ ןבעגעג יצ א ךיז ןוא םעטָא םעד טריפעגרעביא רעווש טָאה רע
 .סקיב רעד

 וד זא -- ,רעטכארבעגפוא ןא ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- ,עז'כ --
 ,ךיד טעב ךיא ,ךימ זָאל זיא ,ןעקנורטעגסיוא לסיב א ןיוש טסָאה
 ..ורוצ

 ,ןייגוצקעווא יידעק ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע ןוא

 :געו םעד ןפָאלראפ םיא זיא ךענעה
 ,טבעל עייל ןַײד זא ,ריד ךָאד גָאז ךיא ?סָאװ יצ ,עגושעמ טסיב --

 ,ןטעבעג ןיילא ךימ ךָאד טָאה יז ?ןכאז עניוזא טימ ןעד ךיז טליּפש רעוו
 ןופ ןבעגרעביא ריד ךיא לָאז ,ךיד ןגעגאב ךיא ,ךיז טכאמ רעמָאט זא
 ,סורג ןקידעבעל א ריא

 ?ןעזעג יז וטסָאה ןעוו --
 ...דלאוו ןיא ןייגקעווא ןראפ .קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ ---
 ?ּווו ---
 ,שטיראזא ןיא --
 ןדַיי עלא ןטרָאד טָאה ןעמ זא ,ןבעגעגרעביא רימ ךָאד טָאה עמ --

 ,טכארבעגמוא
 .טכארבעגמוא ןעמעלא עקאט ןעמ טָאה לטעטש םעניא --
 סעטאמ ןיוש ךיז טָאה -- ;ּפָאק א רימ וטסלוד עשז סָאװ ָאט --

 ?וטסרעדױלּפ סָאװ --- ,ןעירשעצ

 ?געוו םעד קאר וטספיולראפ סָאװ !טרָאװ א ןדייר םענעי עשז זָאל --
 ,טכארבעגמוא ןעמעלא ןעמ טָאה לטעטש םעניא ;ריד ךָאד לייצרעד ךיא
 -עגרעבירא עטיכש רעד ראפ טָאה עמ עכלעוו ,יד רָאנ ןענַײז ןבילבעג
 ,עייל ןַײד ךיוא --- ייז ןשיווצ .ןָאזינראג רעשטיראזא ןיא טעברא ףא טריפ
 ,רעכיג סָאװ סע וט זיא --- ריא ךָאנ ןייג וצ טַײקכעלגעמ א רָאנ וטסָאה
 ...רעמ טינ טראוו

 ?יז ןעמ טניפעג יוזאיו ?ןטרָאד יז זיא ּווװ ---
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 ןבעל .ןָאילאטאב ןשַיײצילָאּפ םעניא רעדַײנש יד טימ טעברא יז --
 ןַײד ךָאד טסנעק .סרעקעב םעד עיניּפ עקלאמ טימ ןעמאזוצ יז טבעל
 ראפ טעינכוּפעג יז טלָאװ ,עקלאמ טינ ןעוו .יז זיא עליטש וצ א .ןעייל
 טינ יװ ןיוש ןעמ טלאהרעד ,סיוא סעּפע טַײב ענעי רעמ טינ .רעגנוה
 ...עמָאשענ יד זיא

 ןיא ןפָאלעגסױרא זיא רע .טפראדאב טינ סעטאמ ןיוש טָאה רעמ
 ,..םירייוואכ ענַייז ןכוז ןסיורד

2 

 א זא ,ןעוועג טלעק ןימ אזא זיא'ס .דרע ןוא למיה טיירדעג טָאה סע
 א .ןסיורד ןיא ןזָאלעגסיױרא טינ טנוה ןייק טלָאװ סָאבעלאב רעשיטַײל
 ןגיוא יד יינש טימ ןטָאשראפ ,םענָאּפ ןיא ןזָאלבעג טָאה טניוו רעפראש
 סָאד רָאנ .ןטאלאכ-ריקסאמ עסַײײװ יד ןופ סעלָאּפ יד טימ טקאנקעג ןוא
 ,טכאנ רעד ןיא ןעגנאגעג ץלא טנשקאראפ ךיז זיא רענעמ עלעפַיה
 ּוװ ,לביטש עשיפרָאד עטצײהעגנָא סָאד ךיז רעטניה טַײװ קידנזָאלרעביא
 טינ ךיז טָאה סע ןענאווזיב ,טַײצ סעלסעמ א רעכעה ןעװעגּפָא ןענַײז ייז
 א טעסעטאמ ,סָאבעלאב רעד ןָאזינראג רעשטיראזא םענופ טרעקעגמוא
 רעד ראפ טעבראעג טאהעג ךָאנ טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעױּפ רעטנאקאב
 ןעגנאגעג זיא רעיוּפ רעד .טפאשטרדיוו-דלאוו רעגיה רעד ןיא עמָאכלימ
 זיא ןאמ רעד זא ,ריא ןבעגרעביא ,לבַיײװ סעסעטאמ טימ ןדניבראפ ךיז
 ,ריא ףא ןטראוו טעװ רע ןעוו ןוא ּוװ ןוא דלאוו ןופ ריא ךָאנ ןעמוקעג

 -נעל סָאװ רָאנ .ןייג םענופ ןרָאװעג דימ ןיוש ןענַײז רענאזיטראּפ יד
 רעד ןיא ןכָארקעגנַײרא ןענַייז ייז רעפיט סָאװ ,ןעגנאגעג ןענַײז ייז רעג
 -עג טָאה סע .געוו ןופ ףָאס ןייק ןעזעג טינ ןעמ טָאה רעמ ץלא ,טכאנ
 -לעפ ערעטצניפ ןוא עטסיוו עקימורא יד ןופ ןגָארטעג ,טיירדעג ,טעייוו
 לָאז סָאװ ,לרעַײפ א ןופ ןייש ןייק טינ ,טנוה א ןופ ןליב ןייק טינ .רעד
 ,ץראה סָאד ןעמענמורא טַײקמעראוו טימ ןוא ןטַײװ ןופ ןָאט טכַײל א
 ,דָאװאז-לגיצ רעד ןַײז ףראד ,טסּוװעג סעטאמ טָאה ,טנעָאנ רָאג ץעגרע
 ןעייג טָא רָאנ .ןעייל ןַײז טימ ןפערט טלָאזעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןבעל
 ןבױהעגנָא ןעמ טָאה זַײװכעלסיבוצ .טינ ךאז ןייק טעז עמ ןוא רעדיוו יז
 א ןרָאװעג זיא סע .ייז טריפ רע ןיהּוװ ,סעטאמ טסייוו יצ ,ןעלפייווצ
 יוזא טָא לָאז עמ ןוא טעשזדנָאלבראפ טינ םיא רעביא טָאה עמ יצ ,דאשכ
 טשרעהאב טָאה ורמוא ןא .ןיהּוװ טסייוו ךעור רעד ןכירקראפ טינ רָאג
 .ןעלמוטרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה עמ ,רענאזיטראּפ יד

 סָאװ ,ןצנַײנ רָאי א ןופ לגנַיי-רעטסוש ליוװ א ,ןיזָאגָאר עקשימ
 טינ ןרָאװעג קידוועשויעמ ךיז אב רע זיא ,רענאזיטראּפ א זיא רע טניז
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 -עג טלָאװ רעשפע זא ,ערָאשאה א טגָאזעגסיורא טָאה ,רעטלע ןַײז טיול
 טָאה קאמושט יירדנא .לָאמ ןטייווצ א רעהא טמוק עמ ןעוו ,רעכַײלג ןעוו
 טלָאװ סעטאמ ךַײלג ,ןעשטרוב ןביוהעגנָא טָאה רע .ןטלאהעגרעטנוא םיא
 -נוא טינ ךיז ןעמ ףראד ,טינ טסייוו וד זא, ,קידלוש ץלא ןיא ןעוועג
 ךיז טָאה סעטאמ י..טינ טלעוו יד טעז עמ זא ,ןייג ןיהּוװ ...ןעמענרעט
 -עג ךיז רע טָאה -- ,עליימ, .טשינרָאג טרעה רע יו ,טכאמעג רעבָא
 ,עטכעלש עניוזא טינרָאג ןענַיײז ייז .ןעשטרוב ךיז ייז ןלָאז --- ,טכארט
 ןַײז וצ ןעמוק רעטציא ךָאד זיא רעקיא רעד .לעטשנָא םעד ןכאמ ייז יו
 -סיוא טָאה יז סָאװ ,םעד וצ ךַײלגראפ א ָאד ןעד זיא םערָאװ ...ןעייל
 טוג ןרָאװעג ךיוא ןגעווטסעדנופ זיא ןיילא םיא *?ןשטַײד יד אב ןייטשוצ
 טרעטאמעג טעשָאּפ םיא טָאה ץלא רעסיוא .ןצראה ןפא ענטומאלאק
 יוזאיוו ,דאירטָא ןיא ןסיוורעד רָאנ ךיז ןעמ לָאז :ןעיֵאזיב ןופ ליפעג סָאד
 ןבָאה ןוש רע טעוװ ,םייה רעד םורא טיירדעגמורא ָאד ךיז טָאה רע
 ,ןטאי עבלעז יד זא ,םעד ןגעוו טינ ןיוש טדער עמ .ןרָאי ענעסירעגסיוא
 אב ןוא ןסעגראפ טינ לָאמנייק סע ןלעװ ,םיא טימ טציא ןעייג סָאװ
 ,ןענָאמרעד םיא טַײהנגעלעג רעדעי

 יוזא ןוא טוג יוזא ךיז טכאד .ןסָארדראפ קראטש ןסעטאמ טָאה'ס
 טפראדעג םיוק טָאה רע ...געו רעד ןביוהעגנָא טאהעג ךיז טָאה ןַײֿפ
 ןעייג יז ןעוו ,רעשיוי א ןעוועג טלָאװ סע זא ,םירייוואכ ענַײז ןענָאמרעד
 עכעליירפ ןענַײז ,טּפאכעגנָא ןרעג ךיז ןבָאה עלא יו ,םיא טימ ךיוא
 ,בוטש א ןיא ןגעלעג זיא עמ ןכלעוו ףא ,יורטש םענופ ןעגנורּפשעגפוא
 !יצּפָאלכ ,ילשָאּפ ,עשז קאק א; .ןַײרא געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא
 ןענַייז ייז ןכלעוו ,שטנעמ רעד סָאװ ,סָאד ןוא ."!וסעטאמ םעשזָאמָאּפ
 עקיזָאד יד סָאװ ,סָאד ןוא ,יורפ א דָארג ןעוועג זיא ,ןעוועטאר ןעגנאגעג
 א ןוא עגנוי א ,טלייצרעד ייז טָאה סעטאמ קילדעװ ,ןעוועג זיא יורפ
 םעד ןייכ ןסיוועג א ןבעגעגוצ טָאה סע ...ןלעפעג רעמ ךָאנ זיא ,ענייש

 ךָאנ שינעקנעב א ןעלבצנאמ יד ןיא טקעוורעד ןרעגמוא ןוא ןעיניא ןצנאג

 יד טינ ןעו זא ,םעד ןגעװ טנָאמרעד ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ענעגייא

 ןייק ןופ טסּוװעג טינ טציא ךיוא ייז ןטלָאװ ,עמָאכלימ ענעטלַאשראפ
 .ןעוועדיב יוזא טפראדעג טינ ןוא סערָאצ

 ןעק ייז סָאװ ,ןטַײקירעװש יד ןגעוו גנאל ךיז קידנטכארטראפ טינ

 .םיא טימ ןייג טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,געוו ןיא ןייטשוצסיוא ןעמוקסיוא

 ןעגנולעג ייז זיא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ןיילא ךיז ןטלָאװ ייז יו ,רעטכַײל

 .ןעוועג זיא עייל ןַײז ּוװ ,ןָאזינראג ןשַיײצילָאּפ םעד טימ ןדניבראפ ךיז

 רעווש סרעדנוזאב לָאז סע זא ,ןלאפעגנַײא טינרָאג זיא ,ןסעטאמ ,םיא ןוא

 ,רעטעמָאליק קיצנאווצ ןוא ףניפ רעדָא קיצנאווצ יד ןעמוקַײב וצ ןַײז

 זא ,רעכיז ןעוװעג זיא רע .ןָאזינראג םענופ טלײטעגּפָא םיא טָאה סָאװ
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 -עלא טכַײל רע טצוװ ,ןבעגעגנַײא טינ ךיז טלָאװ ןרעדנא ןייק ּוװ ,ןטרָאד

 טעבראעג ָאד טָאה רע ,רעקיטרָא ןא רע זיא ןיילא לַײװװ .ןריפכרוד ןעמ

 רעקיא רעד ...רעגניפ ןעצ ענַייז יו ,טנאק םעד טסייוו רע ןוא דלאוו אב

 ,לָאמ סעדעי סָאװ ,ןיילא טינ ןעגנאגעג זיא רע סָאוװ ,טיירפעג םיא טָאה

 ענַײז ןיינכָאנ ןעזעג רע טָאה ,ןטניה ףא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 ,ץראה סָאד טמעראוורעד עליימעב ןיוש טָאה ןיילא סָאד ןוא םירייוואכ

 טינ טסייוו עמ זא ,ןכָארקראפ יוזא זיא עמ ...עסַײמ ןימ אזא ריד אנ זיא

 ,טייג עמ ןיהּווװ

 יד רעכעה טקניז עמ שזא ,יינש ליפיוזא ןגָארטעגנָא טָאה זַײװרעטרע

 -ראפ ךַיילג יוזא ,יינש עברוה ןייא ןופ סיורא טכירק עמ סָאװ ,םיוק .ינק

 ןּפעלשוצסיורא לָאמ ןדעי סיוא טמוק שינרעטאמ טימ .רעדיוו ןעמ טקניז

 רעטפָא ץלא .געטש ןייק טינ ןוא געוו ןייק טינ ךיז ראפ טעז עמ .סיפ יד

 םעד ,קורטילַאּפ םעד םעטָא םעד ןגָאלשראפ ןעמונעג טניו רעד טָאה

 ןייק קירעביא טינ ןָא דימָאט ןופ ןשטנעמ א ,עּפורג רעד ןופ ןטסטלע

 -סיוא ךיז ,ןייטש ןביילב ןוא ןטסוהראפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .ןטנוזעג

 -ראפ ךיוא ךיז ןבָאה םיא ףא קידנקוק .טניוו םוצ ןקור ןטימ קידנעיירד

 ןרָאװעג טליקראפ ןסעטאמ אב זיא םעד ןופ ןוא ,עקירעביא יד ןטלאה

 ןעניזָאגָאר עקשימ טגלָאפ עמ ןעוו ,ןַײז טינ ָאש עזייב יד לָאז :טולב סָאד

 ךיז ןאד רע ןעק ןעוו זיא .קירוצ םוא ךיז טרעק עמ ןוא ןקאמושט טימ

 סע סָאװ ,קיצניװ טינ ?ןטראוו ןעד ןעק יז ?ןעייל ךָאנ ןביילקסיוא רעדיוו

 טכארבעג ץעגרע ןופ ךָאנ טניוו רעד לָאמאטימ טָאה ,טוג טינ יוזא זיא

 עמ .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה עלא .סענישאמ ןופ רעדורעג םעד ןגָארט וצ

 .ןעייג ייז ןיהווװו ,ןרעהוצ ןעמונעג ךיז טָאה

 א טימ ןָאטעג גָאז א קורטילָאּפ רעד טָאה -- ,עלעטכענ א ונ --

 ןטניה ףא טגײלעגּפָא .ןַאט לכיימש א ליוװ סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ענימ

 -טַײד טרעטשעג םיא טָאה סָאװ ,טאלאכ-ריקסאמ םענופ ןָאשוּפאק םעד

 עקאט זיא טכאנ ןימ אזא ןיא -- ,ןבעגעגוצ רע טָאה ,ןרעה וצ רעכעל

 טרעדורעגפוא ךיז ןבָאה סע יוװ ,טעז רָאנ טעז ...רעבַײװ ךָאנ ןייג וצ רָאנ

 עשז ןיש .רעטעוו ןימ אזא ןיא שזא טזָאלעג ךיז טָאה עמ .ןשטַײד יד

 ?ָאד ןענַײז רימ סָאװ ,ראפרעד עקאט

 עקשימ טָאה -- ..ןַײז ץלא ןעק סע ..?ריא טניימ עשזיסָאװ ןוא ---

 -וועשטשיּפ עלא טימ ןוא ןָאט ןבלעז םעד טימ ןטלאהעגרעטנוא ןיזָאגָאר

 טריפעגפוא ךיז טָאה רע ןכלעוו םורא ,קורטילָאּפ םעד קידנעוטכָאנ סעק

 -רעד ןטלָאװ ייז יו טארוקא זיא'ס -- .רענַײז ץעראנידרַא ןימ א יװ

 ...ביל טינ ייז ןבָאה ןדִיי ןייק .ןעייג רימ ןעמעוו ךָאנ טקעמש

 ןַײמ ןופ טכאמעג ייז ןבָאה סָאװ ?ביל ָאי ייז ןבָאה ןעמעוו ןוא ---

 ןיא ןַײרא רָאנ לאפ -- ,קאמושט ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ?עכַאּפשימ
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 טשינ טכאמ'ס .סיורא טינ רעקידעבעל ןייק ןיוש וטסעוװ ,טנעה ערעייז
 --- ..ןשטנעמ ןייק טינ ,סע ןענַײז סעַײכ .דָיי ןייק טינ טסיב וד סָאװ ,סיוא
 -אטימ סָאװ ,סָאד טקַיורמואב טָאה ןעמעלא יוזאיו .,ןעזרעד ןוא
 ןופ ךעסונ םעד טימ קאמושט טָאה ,ןשטַײד ןזיוואב ָאד ךיז ןבָאה לָאמ
 ךיא לָאז יוועלאה -- ,טנקסאּפעגּפָא ןטוװרּפעג טכער א ןיוש ןשטנעמ א
 ןבָאה ָאש רעקידלזאמ ןייק ןיא טינ ...ןעז ריא טעװ טָא רָאנ ...ןגָאז ןגיל
 -קעווא טינ זיא ןָא גנאפנָא ןופ דלאביוו ...רעהא טזָאלעג טנַײה ךיז רימ
 סעפע סיוועג ןיוש טעװ ...קאבאק זיא ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,ןעגנאגעג
 ...קילגמוא ןא ןעשעג

 יד ףא ןלעטשוצסיוא סָאװ טינ טָאה רע זא ,טסוװעג טָאה סעטאמ
 ץוכ טָאה סע ןכלעװ ןופ ,רעכָאב םענענאטשעגּפָא םעד ןופ סעיווענ
 א םיא טָאה ןגעווטסעדנופ .טימעג רעווש ןייז טדערעגסיורא ןעמעלא
 טסלָאז; :ןבעגעג טכארט א טָאה רע ןוא ץראה סָאד ןָאטעג עקכָאיט
 טינ טָאה ןיילא רע שטָאכ ןוא ,"רענייא ראנ ,גנוצ יד ןסַײבּפָא רעסעב
 רעקירעד לָאז ,ןשטַײד ןזיוואב ךיז ןבָאה סע סָאװ ,סָאד זא ,ןטלאהעג
 לופ רע זיא ךָאד ,ןָאזינראג םוצ רעהא ןעמוק רעייז טימ ןדנובראפ ןַײז
 טינ .ןגױצעגנָא ןרָאװעג זיא םיא ןיא ץלא ןוא ורמוא טימ ןרָאװעג
 סעטאמ טָאה ,רָאפ טמוק םיא טימ סָאװ ,טשינרָאג טימ קידנזַײװסיױרא
 .רענאזיטראּפ יד ןרעטנומרעטנוא ןביױהעגנָא

 .טרָא ןפא ןַײז ןלעװ רימ ןוא עלעסיב א ךָאנ טָא .ןטאי ,ָאוועשטינ ---
 ..ייבראפ ץעגרע סענישאמ יד ןרָאפ סָאד זא ,רעכיז יו רעמ ןיב ךיא
 ךַײא ךיא לעװ רעבָא ראפרעד .סעמע זיא סָאד .געוו רערעטיב א עקאט
 ןקידנע ךיז טעװ סע זא ..ןבעל לע ךיא טַײצ ,ןסעגראפ טינ לָאמניײק
 ןענָאמרעד רימ ןלעוװ ,ןבַײלקנעמאזוצ לָאמא ךיז ןץ'רימ ןוא עמָאכלימ יד
 ...ןפנארב לסיב טוג א אב עלעטכענ סָאד טָא

 ,ןסעטאמ ןגָאלשעגרעביא קורטילָאּפ רעד טָאה --- ,ָאנדאל .ָאנדאל ---
 םענופ ןשטנעמ ןעַיירפאב ןייג וצ סיוא םיא טמוק לָאמ עטשרע סָאד טינ
 ,ןייג רעדיוו רע טעװ ,ןרעדָאפ ךיז טעו סע זא ןוא םענעג ןשיטסישאפ
 ןופ קנאד ןייק קידנטראוורעד טינ ןוא ןטַײקירעװש יד ףא טקוקעג טינ
 ןופ ןעוועג טעטנָאק ןצנאגניא טינ ךיוא טציא זיא ןיילא רע ...םענייק
 -נעטש ןוא ,ןסעטאמ טימ ,ןעוועגסיוא טינ םיא טימ זיא רע ּוװ ,ןסעטאמ
 ןוא ,ןזָאלראפ טנעקעג ךיז טָאה עמ ןכלעוו ףא ,אזא ןעוועג רע זיא קיד

 ןגיא םעד ןגעו ךיז טלדנאה סע ןעו ,םייה רעד ןבעל ,ָאד עדארג

 ,טינ רָאנ ךיז ץיה וד --- .ןטיבראפ יו יוזא רעצעמע םיא טָאה ,בַיװ

 "נָא טינ רָאנ ךיז לָאז .ןייג רימ ןפראד ןיהּוװ ,גָאז ןוא טוג ךיז טכארטאב

 וצ ּפָאק ןיא ןעװעג טינ טלמעד טלַאװ סע .עקנעסאכ א סעּפע ןבייה
 ...בַיײװ ןַײד ןגעוו ןטכארט
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 קידנגַײװש .רעסאוו טימ ליױמ לופ א ןעמונעגנָא יו טָאה סעטאמ
 ,רעטַײװ ןייג ןזָאלעג ךיז ןעמ טָאה

 ערעטיב טימ קידנטליש ,ןײטשּפָא ןעמונעג ןעמ טָאה ךעלסיבוצ
 -ןדירפוצמוא יד .רעטעו םענעגושעמ םעד ַײס ןוא טכאנ יד ַיײס סעלָאלק
 עליפא זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא'ס .ןסקאוועג זיא ןסעטאמ טימ טַײק
 ,רענאזיטראּפ יד ןופ ןקידלודעג עמאס םעד ,ןווָאנָארימ טארדנָאק אב
 קידנּפעלש ךיז ,טייהרעקידנגַײװש ןעגנאגעג טַײצ עצנאג יד זיא רעכלעוו
 :ןסירעגסיורא ךיז טָאה ,לסקא ןפא טָאימעלוּפ-טנאה ןטימ

 ָא ייווא טָא ךָאד ןָאק עמ :טשינרָאג טעז עמ זא ,ןייג ןיהּוװ --
 ...ןלאפניירא טנעה יד ןיא שטַײד םוצ ךַײלג

 רעד ךיוא טָאה ןגיוושעג .טרעפטנעעג טשינרָאג רעדיוו טָאה סעטאמ
 יד ןיא ּפָאק םענעגיוצעגנַײרא ןא טימ ,טייהרענעגױבעגנָא .קורטילָאּפ
 .טּפעלשעג םיוק ךיז רע טָאה ,לסקא

 ָאד ןעייטש סע .לאווירּפ א ןכאמ רימָאל ,קורטילַאּפ רעוואכ --
 ,טגיילעגרַאפ ןטאי יד ןופ רעצעמע טָאה --- .ייה טימ ןגיוטס

 ,,,לסיב א ןעורּפָא ךיז רימָאל .טוג --
 ,םערוטש א ןופ ּפעטס ןיא ןביוטעג טרעוו סָאװ ,ףָאש עלעקפוק א יו

 רעד .גיוטס ןרעטנוא ןעמאזוצ ןגָאלשעגפיונוצ רענאזיטראּפ יד ךיז ןבָאה
 רע .סעטאמ ןעוועג זיא ,טצעזעגקעווא טינ ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא
 -רעטצניפ רעד ןיא טקוקעג ןוא סקיב ןַײז ףא טנעלעגנָא ןענאטשעג זיא
 יז ןוא טַײז רענעפָא רעד ןופ ןזָאלבעגנַײרא טָאה טניװ רעד .שינ
 לסיב א ףא .טסוהעג ץלא טָאה קורטילָאּפ רעד .יינש טימ טרעדַײלשראפ
 .ןיזָאגָאר טקשימ טגיילעגקעווא ךיז טָאה םיא ןבעל ייה

 סענָאצעל קידנבַײרט ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,לרעגעלעג א ונ --
 ןעמ ףראד ,רעדירב ,טערָאצ ףא -- .עכָאראמ רעשינאזיטראּפ ןַײז ןופ
 יד ןקידנע ךיז טעװו סע זא ,טרָאװ ןַײמ ףא ...סענערעּפ יד ןבָאה רָאנ
 ןפָאלש טינ ןשיק ןייק ףא ךיא לעוװ ,םייהא ןעמוק לעװ ךיא ןוא עמָאכלימ
 -- .עטסולאשוָאפ ןֹוא יה טימ קאז א לאטש ןופ ןּפעלשנַײרא לעוו'כ
 ףעקייט עקשימ זיא ,טלסיירט קורטילָאּפ םעד יװ ,ןקור ןטימ טליפרעד
 וצ ךיז טקור ,ווָאשטאקס רעוואכ -- ,טגָאזעג טָאה ןוא ןרָאװעג טסנרע
 טערונעגנַײא ךיוא ךיז ןיילא ןוא --- ...יוזא טָא ...טָא .רעטנעענ רימ וצ
 ,למירד ןברוד ,ךָאנ רע טָאה ,רעמעראוו לסיב א ןרעוו לָאז םיא זא ,יוזא
 -מיס ן'רימ ,עדאווא --- ,ןבעג גָאז א ןזיוואב ,טשרעהאב םיא טָאה סָאװ
 סָאװ ..לבַײװ א ןבָאה רע טעװ ,בַײװ סָאד ןעגנערב ןפלעה ןשטיוװָאכ
 ?ןופרעד ןעמוקסיורא זדנוא רעבָא טעוו

 :ןָאטעג ךאל א ץרוק טָאה רעצעמע
 ,..ןפנארב לסיב א וצ שטָאכ םיא גָאז ,שטיווָאכמיס --
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 זיא סעטאמ .ןטלאהעגרעטנוא טינ רעטכעלעג םעד טָאה רענייק רָאנ
 -עלא ןגעק קידלוש טליפרעד ךיז טָאה רע .רעטגרָאזראפ א ןענאטשעג
 "עג רע טָאװ -- ,ןעײל טימ ייז טדניבראפ ,ךעלטנגייא ,סָאװ :ןעמ
 ?ןעמוקּפָא ייז ןפראד סָאװראפ --- ,טכארט

 ןייג לעװ ךיא -- ,ןביוהעגנָא סעטאמ טָאה --- ,קורטילָאּפ רעוואכ --
 רעטַײװ ךיא טלָאװ רעשפע רעדָא ...ָאד טציז ריא ןוא ,ןסיוורעד סָאװ ךיז
 ןרעקמוא ךיז ןטאי יד טימ טלָאז ריא ןוא ןייג טזָאלעג ןיילא ןיוש ךיז
 ...ןיילא לעוו'כ .טַײװ טינ ןיוש ךָאד זיא'ס

 רעד ןופ ןַײש ןגראק םעניא .ןפורעגּפָא טינ רענייק ךיז טָאה סע
 טניוו רעד טָאה ,לּפענ א רעטנוא ןופ יװ ,ןזיוואב ךיז טָאה סָאװ ,ענַאװעל
 יד רעביא ייה סָאד טרעדורעג טָאה סע .יינש סעמסאּפ ןבירטעגייבראפ
 רעפראש ,רעמעראוו א ןגיוצעג טָאה ,גיוטס םענופ ,ףיט רעד ןופ .ּפעק
 ןעוועג זיא ,רעטרע יד ףא ןגעלעגנַײא לסיב א ןיוש ךיז ןוא ,ךעייר
 ןבייהפוא ןפראד ךיז טעװ עמ זא ,םעד ןגעוו ןַאט וצ טכארט א ךעלקערש
 .ןגױא יד טכאמראפ ךיז ןבָאה קידנליוו טינ .ןייג ןזָאל רעדיוו ךיז ןוא
 ןופ טונימ יד ןרעטש טינ לָאז רענייק זא ,טסולגעג יוזא ךיז טָאה סע
 א טכַײל סופ ןטימ טָאה ןטאי יד ןופ רעצעמע .ור רענעגנוווצעג רעד
 ..!ּפָא זָאל :טגָאז רענייא יו ,ןסעטאמ ןבעגעג סיוטש

 -עג טינ רעבָא טָאה רענייק ,ןרָאװעג רעליטש סָאװטע זיא טניוו רעד
 ,סיוא ייז ךיז טזַײװ סע זא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה סע ,ןירעד טביילג
 .גיוטס ןרעטנוא טגיל עמ לַײוװ

 -עמע יװ ,ןביוהעגנָא רעדיו סעטאמ טָאה -- ,קורטילַאּפ רעוואכ ---
 .גנוצ ןראפ ןגיוצעג םיא טלָאװ רעצ

 ,טארדנָאק טּפאכעגפוא ךיז טָאה --- ,ןרעהפוא לָאמא ןיוש טסעװ ---
 -- ,ןסעטאמ טימ רָאפ טנַײה טמוק סניוזא סָאװ ,קידנעייטשראפ טינ
 עצנאג יד .עבאב עטלא ןא סעּפע יװ ,טסרעדױלּפ ןוא טסרעדיולּפ
 -רעד זדנוא ךָאד טסעװ ...ָא-ָאד ןוא ןעמאזוצ ןעגנאגעג רימ ןענַיײז טַײצ
 ןענַײז ןוא ןזָאלעגרעביא ךימ ,םירייוואכ ענייש, :ןפראוופוא ןיילא ךָאנ
 ..."ןעגנאגעגקעווא ןיילא

 טָאה ,ןָאט עּפָארכ א ןזיוואב ןיוש טָאה רעכלעוו ,קאמושט יירדנא
 :ןפרָאװעגכרוד ךיז

 רָאג טזָאל עמ .דייר ערעַײא עלא טימ ןעמענ ךַײא לָאז ךעור רעד --
 רע ?ןטרָאד רע טעשטעמאלאב סָאװ ?זיא סָאװ .למערד ןייק ןּפאכ טינ
 רעוו !ּפָא םיא ריא טדער סָאװ ָאט ?שטיווָאכמיס ,ןיילא ןייג רעטַײװ ליוו

 םיא ףא ןלעװ רימ ןוא ...בַײװ ןַײז ךָאד זיא'ס ?רע טינ ביוא ,ןייג לָאז
 .רָאטוכ א ףא ,ייברעד ץעגרע ןטראוווצ
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 ,קידנצענעג ,סע טָאה קאמושט רעכלעוו טימ ,טַײקַור רעד ןיא
 טינ קורטילָאּפ םעד זיא סָאװ ,סניוזא סעּפע ןעוועג זיא ,טגָאזעגסיורא
 ץלא זיא סעטאמ .ןצעזקעוװא ךיז ןעגנווװוצעג םיא ןוא ןרָאװעג ןלעפעג
 ,טַײקנסָאלשטנא יד .טנאה ןיא סקיב רעד טימ רעטיירג א ןענאטשעג
 ןסירעגטימ םיא טָאה ,ןסעטאמ ןיא טליפרעד טָאה קורטילָאּפ רעד סָאװ
 .ןביוהעגפוא ךיוא ןיילא ךיז טָאה רע ןוא

 -עגנָא ןבָאה רימ ..רעגניצ יד טימ ןּפאלק וצ סָאװ רעמ ָאטינ --
 ילשָאּפ .ןליפסיוא יז ןעמ ףראד ,עבאגפוא ןא טקרעמ

 ףיטש א טַײהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טנעקעג טינ טָאה ןיזָאגָאר עקשימ
 ןסעטאמ וצ טראשעגוצ ךיז רע טָאה ,ריפ עלא ףא ,רעב א יו .ןָאט וצ
 ,ןיירא םענָאּפ ןיא ןסעטאמ טקוקעגנַײרא .םיא ראפ ןסקאוועגסיוא זיא ןוא
 :טגָאזעג רע טָאה

 ןבָאה ןגיוא ענייש ענַײד בילוצ רָאנ טינ זא ,רָאפ ךיז לעטש ---
 -ראפ רימ .ןשטנעמ ךיוא ןענַײז רימ .ריד טימ ןייג טזָאלעג ךיז רימ
 -אפ יד אב ןייטשסיוא ןטרָאד לבַײװ ןַײד ףראד ךערע ןא סָאװ ,ןעייטש
 ,ןטסיש

 טזָאלעג ךיז טָאה עמ ,גנורעטכַײלרעד עסיוועג א טליפרעד ןבָאה עלא

 יז סָאװ ,טַײצ רעצרוק רעד ראפ זא ,קידנקרעמאב טציא טשרע ,ןייג

 ...רעקיטכיל ןוא רעליטש ןרָאװעג זיא ,ייה גיוטס ןרעטנוא ןגעלעג ןענַײז

 רעד טבעלעגפוא רעדיוו עלַײװ א ףא טָאה טפארק רעטַײנאב א טימ

 ןוא לסיב א ךָאנ .ןרעטַײװרעד ןעמונעג ךיז ןוא ןרָאטָאמ ןופ רעדורעג

 ץלא ךָאנ ןעמ זיא ןגעווטסעדנופ .ליטש ןצנאגניא ןרָאװעג זיא סע
 א סעּפע ףא ןעגנורּפשעגנָא טינ זיא עמ זיב ,קיטכיזרָאפ רעייז ןעגנאגעג
 ןענַײז לפרעד ןשינייכש םעניא זא ,טסּוװרעד טשינ ָאד ךיז ןוא רָאטוכ

 ןרָאפעגקעווא ןוא ןטלאהראפ גנאל טינ רעבָא ךיז ןבָאה יז .ןשטַײד ןעוועג

 ,רעטַײװ ץעגרע
 "רע .סיורָאפ ןעגנאגעגקעווא רענאזיטראּפ יד ןענַײז עטרעטנומרעד

 ןוא לָאמ ןייא .סקיב א ןופ סָאש א טרעהרעד ךיז טָאה טַײז א ןיא ץעג

 .טיירפרעד ךיז טָאה סעטאמ .לָאמאכָאנ דלאב
 ןיא ןעמ טסיש סָאד טַײװ טינ זיא'ס זא ,טגָאזעג ךַײא בָאה'כ --

 .ןָאזינראג
 ןסירעגפוא ךיז טָאה ,ןסָאשעגסיוא טָאה עמ ּוװ ,טַײז רעבלעז רעד ןופ

 ןיא טָאה ,ןסעמע רעד ןיא ןעוועג זיא סע יװ ,רעלעה .עטעקאר עסַײװ א

 זיא יז רעכלעוו טימ ,ןַײש ענעמּוװשעצ ריא ןעזעגסיוא שינרעטצניפ רעד

 -סיוא ךיז ,זַײרק ןבלאה א קידנפאש ,ןוא ,ךייה רעד ןיא ןגיולפעגפורא

 ...ךעלציּפיץיּפ ףא קידנלאפעצ ,ןשָאלעג
 .גנוטכיר רענעי ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה רענאזיטראּפ יד
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 ןלעוו ייז ןוא ,עלַיײװ א ךָאנ טָא זא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןעוו ,טציא
 -סעלַײװ .טרעסעבראפ רעטעװ רעד ךיוא ךיז טָאה ,סרעייז ןגָאלשרעד ךיז
 -עג רעד רעביא יינש םעד ןבַײרט טוװרּפעג ךָאנ טניוו רעד טָאה זַײװ
 ץלא טניו רעד זיא ,עגער א טימ רעטעּפש סָאװ ,רָאנ .דרע רעטעװָאק
 ,ליטש ןרָאװעג טינ ןצנאגניא זיא סע זיב ,ןרָאװעג רעכאווש

 טנַיײשאב ןוא ענַאװעל יד ןעמוקעגסיורא זיא סנקלָאװ יד ןשיווצ ןופ
 -אז ןוא ןטניוו ענייק ןעוועג טינ לָאמנייק רָאג ןטלָאװ סע יװ ,טלעוו יד
 ץלא ,ןעזסיוא רעדנא ןא ןעמוקאב טָאה םורא רעצנאג רעד .סעכורעוו
 עצנאג יד .ןעקנופ ןענָאילימ ןיא ןסָאגעגרעביא ךיז ןוא טלקניפעג טָאה
 ןװעטמָאי ןסעטאמ טימ ןעמאזוצ טיירג ,טצוּפראפ ןעזעגסיוא טָאה טלעוו
 ,ץלא זא ,טכודעג טָאה סע .יורפ רעד טימ שינעגעגאב ןַיײז ןופ עכמיס יד
 טציא .רעבירָאפ זיא ,טרעטאמעג ןוא ןקָארשעג רעִירפ םיא טָאה סָאװ
 סעכאנ ןוא דיירפ עלָאג ןענאטשעגרָאפ ,ןעייל ןוא םיא ,ןדייב ייז זיא
 .ןעמוקעגרעביא ןענַײז ייז סָאװ ,ןעמעלא םעד ראפ ןיול סלא
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 םעד ןופ טַײװ טינ ןייטש ןבילבעג סעטאמ זיא לסקא ןפא סקיב ןטימ

 ךעלעכעד ןוא רעכעד ענַײז עלא טימ ןגעלעג זיא סָאװ ,דָאװאז-לגיצ

 טינ טייג רענייק יצ ,טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .יינש ןקכוּפ םעד רעטנוא

 םענופ ּפירקס ןטסדנימ ןדעי בַײל ןצנאג ןטימ קידנּפאכפוא ,געוו ןטימ

 .סיפ ענַײז רעטנוא יינש

 -ראפ ךיז ןבָאה ,ןעגנאגעג םיא טימ ןענַײז עכלעוו ,רענאזיטראּפ יד

 "יז ןוא ,ןרעיראק יד וצ ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ ,לדלעוו םעניא ןבילק

 "עג זיא'ס ּוװ ,עוורוכ רעטלא ןא סעּפע ןיא ןטראוו ןבילבעג ןטרָאד ןענ

 ,לכלעטש א סעּפע רעדָא לביטש-רעטכעוו א ןעוו

 ןטרָאד טלָאװ עמ ךַײלג ,ןסָאשעג ץלא ןעמ טָאה ןַאזינראג םענופ

 קיכליה .רענאזיטראּפ םורא ךיז ןעיירד טנעָאנ רָאג ץעגרע זא ,טליפעג

 עמ סָאװ ,לָאמ סעדעי ןוא ,ןטפולרעדניא לאנק רעדעי ןעגנולקעגּפָא טָאה

 םעניא ןסעטאמ אב ןפורעגּפָא סע ךיז טָאה ,ןסָאשעגסיוא ןטרָאד טָאה

 .."םעלָאשעב ןייגכרוד שטָאכ לָאז יז ,רענַיײמ טָאג , ;ןצראה

 ןיא ןבילקראפ סעטאמ ךיז טָאה ,טרָא ןייא ףא ןייטשנַײא קידנענָאק טינ

 -גענַײש רעד ןגעקטנא ןגעלעג זיא סָאװ ,געו םאב טראה סעטסוק יד

 .טקוקעגסיורא ןטרָאד ןופ טָאה ןוא ,ענָאװעל רעקיד

 א םימ ןייג ןצעמע טעז רע זא ,טכודעגּפָא םיא ךיז טָאה עלַײװ ןייא

 סָאװ ,טרָא ןכיוה עמאס ןפא טּפאכעגפורא ךיז רע טָאה ןאד .געוו טַײז
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 ץראה סָאד ןוא ,םורא רעדלעפ עטיינשראפ יד רעביא טשרעהעג טָאה
 ןעזרעד רע טָאה טָא רָאנ .רעכיג ןוא ךיג ןקױּפ וצ ןביוהעגנָא םיא טָאה
 ןגיוא יד ןיא ןיולב םיא טלדניוװש סָאד זא ,ןענאטשראפ ,סעָאט ןַײז
 ץלא םיא ןיא זיא סע ןוא ,עיר יד טגנערטשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןופרעד
 ...ןרָאװעג טראטשראפ יַײנספא

 ןוא ןיילא רענייא ןענאטשעג יוזא זיא סעטאמ סָאװ ,טַײצ רעד ראפ
 ךיז ןעמוקעג םירייוואכ ענַײז ןופ רערעדנא ןא לָאמ סעדעי זיא ,טראוועג
 ,ןטַײבמוא טינ םיא ףראד עמ יצ ,ךיז טרעה סע סָאװ ,םיא אב ןסיוורעד
 יוזאָיו ,םעד ןיא טנָאמרעד עסַײמסיײב סעטאמ ךיז טָאה לָאמ סעדעי ןוא
 -ָאמאס רעשעלפ עכעלטע קעזקור ערעייז ןיא טיירגראפ ןגָארט ןטאי יד
 ןַײז טימ ןענעגעגאב ךיז טעװ רע ןעוו ,עכמיס א ןעווארּפ וצ יידעק ,ןָאה
 טייקראבקנאד סיוא ץראה סָאד ןבעגעג םעראוו א םיא טָאה סע .ןעייל
 .טלאק טינ זיא םיא זא ,טרעפטנעעג טָאה רע .ייז וצ

 םיא לָאז סעטאמ זא ,טלָאװעג ןוא טאדדנָאק םיא וצ ןעמוקעג זיא'ס
 םיא טָאה .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה שטיווָאכמיס רָאנ .טרָא סָאד ןטערטּפָא
 טַײז ןיא טסיופ א טימ ןבעגעג סיוטש א סעדנוק עסַייײמ ןאזיטראפ רעד
 ;טלכיימשעצ ךיז טָאה ןוא

 ,טינ ןעייטשראפ רימ ?ןזַײא ןופ ןענַײז רימ זא ,טדאווא טסניימ ---
 טלָאװעג ךיז עדאווא ךיוא זדנוא טלָאװ סע ?ובעלרעביא טסנעק וד סָאװ
 טעווס .לואמ רעבָא טסָאה ,ריד ףא ערעילַאכ א .םייח רעד ןיא ןַײז
 ...בַײװ ןייד ןעמוק ריד וצ דלאב

 טָאװ סעטאמ .געוו ןטימ ןייג ןצעמע טרעהרעד ייז ןבָאה דייר יד אב
 :ןָאטעג רעטיצ א

 ?סע טייג רעוו ,אש ---
 -אב ךיז טָאה סע .לטניּפ ץראווש א ןעזרעד ךיז טָאה ןטַײװרעדנופ

 םאב -- ןטרָאד ,טסוק א אב טלעטשעגּפָא ךיז ָאד .טסיירד טינ טגעוו
 טָא ןוא ,יינש ןרעטנוא ןופ טצראוושעג ךיז טָאה סָאװ ,לקירב םענרעצליה
 .ןייג ןזָאלעג רעדיוװ ךיז

 סָאד .רעכיג םוק, ןבעג יירשעג א טסולגראפ ךיז טָאה ןשטיווָאכמיס
 לטניפ ןקידרעַירפ םעד ןופ רָאנ *!עריױמ טשינ בָאה ...סעטאמ ,ךיא ןיב
 ליטש רעדיוו זיא סע .ןרָאװעג טשיװעגּפָא ,ןבילבעג טינ ןעמיס ןייק זיא
 סָאװרָאנ ָאד טלָאװ רענייק יו ,יינש םענופ ּפירקס ןייק .םורא ןעוועג
 .ןעוועג טינ

 ןוא טנעה יד ןיא רעוועג סָאד ןעמונעג ןבָאה רעוואכ ןטימ סעטאמ
 -פוא ןא ייבראפ ןעגנאגעגכרוד ןענַייז ייז .סיורָאפ ןעגנאגעגקעווא ןענַיז
 רעד ןיא רעדער יד טימ טַײז א ףא ןגעלעג זיא סָאװ ,ןישאמ רענעסירעג
 לסיב א ןיוש זיא'ס .ןעלדָאנ בַײלק שטָאכ ,ןעוועג קיטכיל זיא סע .ךייה
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 ךיז ןבָאה ןטפולרעדניא .ןַײש רעקיטכיל וצ רעד ןופ ןעוועג ךעלמייהמוא

 .טכאנ רעד ןיא טצילבעג ןוא ןדנוצעג ךיז ,ןעקנופ-יינש ןגָארטעגמורא

 -עגּפָא ייז טָאה סָאװ ,ךעטעש םעד ןייגכרוד ןזיוואב טינ ןבָאה ייז

 ךיז טָאה ,ןייג ןצעמע טקרעמאב רעִירפ ןבָאה ייז ּוװ ,טרָא םענופ טלייט

 ,טסוק א םענייא רעטנוא ןופ ןבשגעג ראש א ןקָארשרעד ןוא ליטש סעּפע

 טָאה יורפ יד זא ,ןעוועג ןעז וצ זיא'ס .יורפ א סיורא זיא ןטרָאד ןופ ןוא

 יצ ,רעוועג טימ ןייג סע ןעק רעוו קידנסיוו טינ ,ייז ֹוצ ןעמוקוצ עריומ

 טָאה םיא .ןגעקטנא טזָאלעג ךיז טָאה סעטאמ ..ןשטַײד ןייק טינ לָאמא

 רעדעי ראפ טָאה סע עריומ יוװ ,ןייטשראפ וצ ןבעג טפראדאב טינ ןעמ

 סָאװ ,טינ טסיױו ןוא ָאטעג רעד ןופ סיורא טמוק סָאװ ,שטנעמ א ךאז

 ;ןעירשטגסיוא טָאה רע ...געוו ןיא ןטראוורלד ןָאק םיא

 .ייעריומ ןייק טינ בָאה ,סעטאמ ,ךיא זיא'ס --

 רע רעטנעענ סָאװ רָאנ .ןפָאלעג טינ ריש ,ךיג ןעגנאגעג זיא דע

 -עג ריא טרעדנווװראפ םיא טָאה רעמ ץלא ,יורפ רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא

 רעייהעגמוא ריא טלָאװ סע יו ,יוזא ןעוועג זיא'ס .גנאג רעטעוועמאה

 -רעדנאנאפ ייז ןבָאה סָאװ ,טירט טכעלטש יד ןעמוקוצַײב ןעוועג רעווש

 .טנעה ענעזָאלעגּפָארא טימ ןייטש ןבילבעג רַאג יז זיא טא ןוא .טלייטעג

 .סרעקעב םעד עיניּפ שקלאמ טנטקרעד טָאװ סעטאמ

 .לָאק ןַײז טימ טינ טגערפעג רעש טָאה -- ?עייל זיא ּוװ ןוא ---

 רעטגיײלעגנָא ןייק טינ יװ ,שדמערפ א יװ .ןגיוושעג טָאה לבייוו סָאד

 ןקידרעמוז א סעּפע ןיא םיא ראפ ןענאטשעג רעכיזמוא יז זיא ,טסאג

 -סיירט וצ טרעהעגפוא טינ יז טָאה סע .ּפָאק ןפא לכלאש א טימ לקעפ

 ...ןעל
 -עג טָאה סע לפיוו רעקיצניו רעשפע טרעיודעג טָאה ןגייווש ריא

 רעַײא ףא;/ :םיא וצ ןבעג גָאז א םעדכַָאנ יידעק ,טייצ ןעמענ טפראד

 ןענַייז דייר עקידרעטַײװ עלא ."ןטראוו וצ טָאװ טינ רעמ ריא טָאה ןעייל

 רעסיורג א ראפ סָאװ ,טליפרעד טָאה סעטאמ .קירעביא ןעוועג ןיוש

 -עגסיוא קידנגַײװש ךיז טָאה רע .ןפָארטעג סַײנאב םיא טָאה קילגמוא

 ..ךיז ראפ געטש ןייק קידנעשז טינ ,ןעגנאגעגקעווא זיא ןוא טיירד

 טָאה טארדנָאק .ןעגנאגעגכָאנ םיא עקלאמ זיא ,ןטָאש א יװ ,ליטש

 רעקירעזדנוא ןא ,זיא סָאד קלָאפ ענדָאמ א ראפ סָאװ :טרעדנווװעג ךיז

 ?בייוו ןַײז טנגעגאב יוזא ןעד טלָאװ

 סָאד טָאה .סעטאמ ןופ ןײטשּפָא טינ יידעק ,ךיז קידנליירעטנוא

 :טלייצרעד לבייוו

 ,ריא ךָאנ ןעמוקעג טַייז ריא זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה עייל טניז ןופ ---

 זא ,טדערעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה ירפרעדניא .טורעג טינ ןיוש יז טָאה

 "אב יידעק ,טעברא רעד ףא ןייגסיורא טינ ןוא קנארק ןכאמ ךיז טעוו יז
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 רעד ןיא ןעוועג זיא יז סייב ,טָא ןוא .ןָאזינראג ןופ ןייגסיורא ןוװּורּפ גָאט
 ,סעכָאלעמלאב יד ןופ בוטש יד טלגנירעגמורא ןשטַײד יד ןבָאה ,םייה
 טוורּפעג ךָאנ ךיז טָאה עייל ...טריפעגקעווא רעדניק ןוא ןעיורפ עלא ןוא
 ןבילקרעד טאהעג ןיוש ךיז טָאה יז .ןפיול ןזָאלעג ךיז טָאה יז .ןעוועטאר
 -עגמוא זיא יז ןוא לױק א ןפָארטעג ריא טָאה ָאד רָאנ .טָארד םוצ
 ןגיל ןענופעג יז רימ ןבָאה ,טעברא רעד ןופ קירוצ קידנעמוק ...ןלאפ
 ...עטעגראהרעד א

 לענש-ץילב זיא ןגיוא ענַיײז ראפ .ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה סעטאמ
 סעכיוק ןייק טָאה סע ןוא ןעייל טימ ןבעל ץרוק ןַיז ןגיולפעגכרוד
 רע זא ,ןלאפראפ זיא ץלא זא ,ךיז אב ןכאמ טכער וצ טעיײטסעג טינ
 וצ טדער עקלאמ יוזאיו ,קידנרעה ...ןעז טינ רעמ לָאמנייק ןיוש יז טעוו
 ,ןעוועטאר ךיז טסלָאז וד יידעק, :טכארטעג טרעטיבראפ רע טָאה ,םיא
 זא ,טסּוװעג טָאה רע שטָאכ ןוא ..."ןעמוקמוא טפראדעג עייל ןַײמ טָאה
 ןפראוופוא זיולב ריא ןעק עמ זא ,קידלוש טינ טשינרָאג ןיא זיא עקלאמ
 טָאה טימרעד ןַײז םיקסאמ ךָאד ,ןבעל ליוװ יז סָאװ ,טעכ ןקיצנייא םעד
 .טַײז ריא ןיא ןקוק טנעקעג טינ טָאה רע .טנעקעג טינ רע

 -ירקסעג טָאה רעִירפ יו ,טסָארפ רעד טעשטשירטעג טָאה רעַירפ יו
 זיא למיה רעלעקנוט ,רעכיוה א ןוא ,סיפ יד רעטנוא יינש רעד טעּפ
 .ןרעטש עטַײװ יד טימ קידנרירעמעש קיטליגכַײלג ,ּפָאק ןרעביא ןגעלעג

 -לושמוא םוצ ליפעג םעד ראפ טמעשראפ סעטאמ ךיז טָאה םעדכָאנ
 ןעד זיא ?ריא וצ רע טָאה סָאװ :טגערפעג ןיילא ךיז טָאה רע .לבַײװ ןקיד
 רעטסדנימ א ראפ ןָא ךיז טּפאכ ןוא ןבעל ליוו סָאװ ,שטנעמ רעד קידלוש
 ךעַײש סָאװ זא ,טליפרעד טָאה רע ?ןעוועטאר וצ ךיז יידעק ,טַיײקכעלגעמ
 ןוא טנעה ענַײז ןיא ןצנאגניא ןָא טציא ןופ לריוג ריא טגיל ,ןעקלאמ
 ףא ןבעל ןקידרעטַײװ םעד ןופ ,ןעייל ןַײז ןופ ןעמָאנ ןיא ,זיא וויוכ ןַײז
 ךיז טלָאװ רע יו ,רעקיצניװ טינ ריא ראפ ךיז ןגרָאז וצ ,טלעוו רעד
 םענייק טָאה ןוא טנלע זיא יז ךיוא לַײװ .בַײװ םענעגייא ןראפ טגרָאזעג
 ןָאט סעּפע טפראדעג ָאד ןעמ טָאה ןגעווטריא בילוצ עקאט .רע יװ ,טינ
 -ייוואכ יד וצ טרעקעגמוא טינ ךָאנ ךיז טָאה עמ רעדייא ,רעכיג סָאװ ןוא
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ,םיר

 טשינרָאג טָאה יז .לבַײװ סָאד ןייטש ןבילבעג זיא םיא ןופ טַײװ טינ
 ,ןענאטשראפ טוג ךיוא יוזא טָאה עמ רָאנ ,ןטעבעג טשינרָאג ,טדערעג
 .טראוו יז סָאװ

 ןליטש םעד ,ןטארדנָאק ףא קילב ןַײז טריפעגרעביא טָאה סעטאמ
 ;טגָאזעג ןוא ,שינעגעגאב רעשילרעטסיוא רעד ןופ סעדייא

 -מוא ןשטַײד יד ןבָאה ענַײמ ...בַײװ ןַיײמ טינ זיא סָאד ,טארדנָאק --
 דנאטשמיא טינ .ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א ףא זיא רע ןוא --- .טכארבעג
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 ןַײז ןיא ךיז ןבָאה ,ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע ןעוו .ןדייר וצ רעטַײװ

 -עגסיוא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ סעדעי רעבָא ,ןרערט טליפעג ךָאנ םיטש

 -עג רע טָאה -- ,סייוו'כ -- .טַײקנסָאלשטנא טימ לופ ןעוװעג זיא ,טדער

 רימ רָאנ .דלאוו ןיא יז ןעגנערב וצ טכער ןייק טינ ןבָאה רימ --- ,טגָאז

 ןא ,ףָאה ךיא ..ןָאט סעּפע ריא ראפ ןענעק סָאװ ,עקיצנייא יד ןענַײז

 זיא סע יוזאָיו ,דאירטָא ןופ רידנאמָאק םעד ןלייצרעד לע ךיא ןעוו

 ךיא לע קורטילָאּפ םעד .ןבַיײרטכרוד טינ יז רע טעוװ ,ןעמוקעגרָאפ ץלא

 ןפראד לָאז עמ ןכלעוו ןופ ,שטנעמ רעד טינ זיא'ס .ןלייצרעד ץלא ךיוא

 יז ןפראד ,ןטאי עקירעביא יד רעבָא רעהעג סָאװ .ןטלאהאבסיוא סעּפע

 ערעדנא סָאװראפ ,דייר ןבייהנָא ךיז ןענָאק סע .ןסיוו טינ טשינרָאג ןופ

 ...טינ זא ,רעסעב .ָאי ריא ןוא ,דאירטָא ןיא ןעגנערב טינ ןעמ טביולרעד

 ...ןביוהעגפוא טינ ּפָאק םעד טָאה טארדנָאק
 יג 8
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 ןוא רָאטוכ א םענייא ףא ןעגנאגראפ ערוועכ יד ןענַייז ירפרעדניא
 ךיז ןבָאה סע .ןָאהאמאס ?סיב עטיירגראפ סָאד ןעקנורטעגסיוא טָאה עמ
 קילדעוװ ,סָאװ ,רענאזיטראּפ יד ,קידנעלציוו ךיז ךעליירפ ,טרעדנווועג
 יז טָאה ,לבַײװ ןַײז טביולראפ ןוא טלָאמעגּפָא ייז ראפ טָאה סעטאמ

 -גּוװעג ייז טָאה סע .רענעש לסיב א יא ,רעגניי לסיב א יא ןַײז טגעמעג
 -ראפ קידנענעק טינ ,סעציילּפ יד טימ טשטיינקעג ןבָאה ייז ןוא טרעד
 ןסעטאמ טָאה ,םיא טימ זיא לבַײװ סָאד ןעוו ,טציא עליפא סָאװ ,יייטש

 ןוא ןבירטראפ םיא רֶע טָאה ,ךיז טכאד ,טָא .רעיורט רעד טזָאלראפ טינ
 -עג קירעיורט רעדיוו רע זיא טָא ןוא ןעמעלא טימ ךַײלגוצ טכאלעצ ךיז
 "עג טינ סָאװ ,ןופרעד טעטנָאק רעייז ןעוועג ןענַײז ייז לַײװ רָאנ .ןרָאװ
 ,טעועטארעג לבַײװ סָאד ךָאד ייז ןבָאה ,ןטַײקירעװש עלא ףא טקוק
 לסיב םענעקנורטעגסיוא םענופ ןעוועג ןפוליגעב סָאװטע ןיוש ךָאנ וצרעד
 עציײלּפ ןיא ןסעטאמ טשטאּפעג סייה ןוא שירעדורבטוג ייז ןבָאה ,עקשאמ

 טימ ןבעל ןקידרעטַײװ םעניא סטוג סָאדלא םיא קידנעװעשטניווּוצ ,ןוא
 א ףא ןטָארטעגּפָא רָאנ זיא לבַײוװ סָאד ןעוו ,םיא וצ ןעקנּוװעג ,ריא
 ךעיױקימ ןגָאז סעּפע ןליוו סָאװ ,ןעלבצנאמ ןעקניוו סע יוװ ,שיט ןופ טונימ

 ..ייורפ א טימ עביל סעכליה
 ןפרָאװעג טָאה רע .ךעלקיטעמוא ןעוועג סעּפע זיא רָאנ טארדנַאק ןייא

 ךיז טָאה םיא ןעוו ,עלַײװ עדעי ןוא לבַײװ ןפא ןוא ןסעטאמ ףא ןקילב

 .ןגיוא ענַיײז טזָאלעגּפָארא ,סע ןקרעמאב רענאזיטראּפ יד זא ,ןזיוועגסיוא

 ןפנארב ךעלסיב ןסָאגעגוצ ןיילא סעטאמ טָאה ,ןטארדנָאק ,םיא עדארג

 ןופ ןדייב ייז טלָאװ ןבעל סָאד יו ,םִיאכעל ןעקנורטעג םיא טימ ןוא

 | ...דָאס ןבלעז םעד ןוא םענייא טימ ןדנובראפ ןָא טנַײה
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 יקסלָאּפָאגלָאד קעדָאצ

 טערטרָאּפ סרעסייק םעד

 .ןפרָאװעגּפָארא רעסייק םעד ןעמ טָאה ,ךיז טייטשראפ ,גרוברעטעּפ ןיא6
 רעסייק םעד ,ןשטנעמ עַײנ טכאמ רעד אב ןענאטשעג ןענַײז דנאל ןיא
 ןבָאה ןטאדלָאס יד .ךאוו עקראטש א טיהעגּפָא טָאה עטרעסייק יד ןיא
 -רעדנאנאפ -- סעסיפט ןוא ןטאמעזאק יד .עיצוילָאװער רעד ןרָאװשלג
 | .טנפעעג

 .ןעייטראּפ עשיטילָאּפ יד ןשיווצ ףמאק א ןעמוקעגרָאפ זיא סע |
 .עקינייא טענַײטעג ןבָאה -- ,לָאמאראפ ץלא טינ ,ךיז טקַיוראב ---



 ןראפ ןסיגראפ וצ טולב גונעג ;עמַאכלימ רעד וצ ןַייז לָאז ףָאס א --
 .ןטאדלָאס ןוא רעטעברא טרעפטנעעג ןבָאה -- ,לאטיּפאק

 סענובירט יד ןופ ןעִירשעג ןבכָאה -- ?כָאצינ ןקיטליגדנע ןזיב --
 .ןשטנערפ ןיא טַײל עטצוּפעגסױא

 ןיא רָאנ .גנאג ןכעלריטאנ ריא טימ טרישראמ טָאה עיצוילַאװער יד
 רעד .ןבױהעגנָא טינ עיצוילָאװער יד ךָאנ ךיז טָאה עקוועשַאל לטעטש
 רעקיײטּפא ןקיטרָא םעד אב עליפא .רעכיז רָאג ָאד ךיז טליפ קינדאירוא
 .טערטרַאּפ סרעסייק םעד טנאוו רעד ףא ךָאנ טגנעה

 רעד ןופ ןעמוקעג זיא לטעטש ןופ עלַאגעלאב רעקיצנייא רעד זא
 ןעמ טָאה רעסייק םעד; :ןעמעלא טגָאזעגנָא טָאה ןוא עיצנאטס רעטַײװ
 טלָאװעג טינ םיטאבעלאב רעקוװעשָאל יד ןבָאה --- ,"ןפרָאװעגּפָארא
 ,ןביילג

 ;טגָאזעג טָאה ווָאר רעקיטרַא רעד
 א זיא ,ןדִיי ,רעסייק א -- עיקרעד עסוכלאמעק עראעד עסוכלאמ --

 ."עושט ןסיונאה, טגָאז ,רעסייק
 םעד ךערייבעשימ א טכאמעג ןבָאה םיטאבעלאב עקידלטעטש יד ןוא

 .רעסייק
 לשריה שערדעמסעב ןיא ןסירעגנַײרא ךיז טָאה ףעסומ ןטימניא רעבָא

 ךעלרעַײפ טָאה רע .עקוועשַאל ןיא ןצּפאק רעטסערג רעד ,רעטסוש רעד
 :ןעירשעגסיוא ןוא שיט ןרעביא ןָאטעג פאלק א

 סא זא ,ףניפ געט א ןיוש !ײלָאקינ סיוא ,ןדִיי ,רעסייק סיוא ---
 .ַײלָאקינג

 עקיטרָא יד ןוא ,ןסאג יד ןיא ךעלדער ןבַײלק ןעמונעג ךיז ןבָאה
 :ןסָאלשאב ןבָאה ןראטסוק

 ףא .געט ףניפ עצנאג ףא טקיטעּפשראפ ןבָאה רימ סָאװ ,גונעג --
 ,עיצוילָאװער א זיא עיצוילָאװער א .ןײטשּפָא טינ עקװעשַאל רָאט רעטַײװ
 ?ןֶא ןעמ טבייה ןענאוונופ רעבָא

 עיראילעצנאק ןיא םיא אב .קינדאירוא םוצ ןייגוצ ןסָאלשאב טאה עמ
 .רעסייק רעד טנאוו ןפא ךָאנ טגנעה

 ,ריא ראפ .ןיילא עכישטינדאירוא יד טָאה ןראטסוק יד טנגעגאב
 זיא יז .טאהעג עריומ רעייז לטעטש טָאה ,עכישטינדאירוא רעד ראפ
 ךױא טנעה יד ןיא ןטלאהעג טָאה עכלעוו ,יורפ עשיגרענע ןא ןעוועג
 ,קינדאירוא םעד ,ןריא ןאמ םעד

 .טגערפעג עכישטינדאירוא יד טָאה --- ?ריא טליוו סָאװ ---
 ,טערטרָאּפ סרעסייק םעד ---
 ?ס-סדָאדָאװ ---
 ,ריט יד טקאהראפ טָאה ןוא
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 ףטַײקשיראנ --- ריט יד ןכערב ןעמענ טינ ךָאד ןעמ טעװ
 -ָאל ןבָאה ,טכארטעג גנאל טינ ?רעטַײװ ןעמ טייג עשז ןיהּוװ זיא

 ;ןסָאלשאב רעקוועש

 -מעק א לָאמא זיא רע ,רעקייטּפא םוצ ןעייג רימ !רעקיײטּפא םוצ --
 ,ייווצ ןוא סנייא ןַיײז סע טעוװ םיא אב .ןעוועג רעפ

 .קייטּפא ןיא ןַײרא ןענַיײז ןטנארטסנָאמעד יד
 רעקיײטּפא רעד טָאה -- ?ןדִיי ,סטוג ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ --

 .טגערפעג
 .טלעו רעד ףא עיצוילָאװער א ?טרעהעג טינ טָאה ריא --

 ?ריא טליוו עשז סָאװ זיא ---
 .סרעסייק םעד טערטרַאּפ םעד ּפָארא טמענ --
 רעקײטּפא רעד טָאה -- ,רעסייק םעד טינ ךַײא עוועלאשז ךיא --

 ,טעז ריא .םיא ףא סיוא ךיז ַײּפש ךיא -- .סעצנָאװ עגנאל יד טיירדעג
 ,ןעוועג רעפמעק א רָאי 1905 ןיא ןיילא ןיב ךיא .םיא ףא ַײּפש ךיא ,ןדִיי
 רע לָאז זיא -- קײטּפא ןיא טינ ךיא בָאה עקשטענּפָא ןייק ?סָאװ רָאנ
 -ּפא ןיא ןַיײרא טייג רע -- רעױּפ רעד .עקשטענּפָא ןא טָאטשנָא ןעגנעה
 לָאז ךיא .קיטכיו רעייז זיא סָאד ןוא ,רעביא ךיז רע טמעלייצ ,קייט
 טפראוו טנַײה ,וועגא ...עָאר א רימ ראפ זיא ,טנאוו ןופ ןעמענּפָארא םיא
 ןדִיי ןלעװ -- קירוצ רע טמוק ןגרָאמ ןוא רעסייק םעד ּפָארא ןעמ
 .סערָאצ ןבָאה

 -עד יד ןופ עקינייא ,סאדראב א יװ ,טדערעג טָאה רעקיײטּפא רעד
 -וװעשָאל ערעקראטש ,עלא טינ רעבָא ,םייהא קעווא ןענַײז ןטנארטסנָאמ
 ,עריוטעמלאט ןיא קעווא ןענַייז רעגריב רעק

 םִיָאבאג עקיטרָא יד .סירוויעב סירוויא טנרעלעג ןעמ טָאה ןטרָאד
 -ָאשעװ-סאכ ןלָאז רעדניק-לוש עשידִיי רעקװעשָאל יד זא ,טיהעג ןבָאה
 ,שידִיי ףא ןדיירסיוא טינ טרָאװ ןייא ןייק םעל

 -נָאמעד יד טימ טסירגאב רעטלאווראפ רעד ךיז טָאה --- ,םָאלאש ---
 ?ןיאעמ --- ,ןטנארטס

 ,רעסייקאהעמ טערטרָאּפ עיטַײד ...עקוװעשַאלעמ ---
 ,שעדיוקנשַאל ןיא טלטרעוועצ ךיז ןטנארטסנַאמעד יד ןבָאה סעליכט

 טסָארּפ ףא רעבירא ייז ןענַײז ,ןעגנאגעג טינ ייז אב זיא ךארּפש יד רָאנ
 .שידִיי

 עסאמ יד טָאה -- ,עקלָאקינ סיוא ,טערטרָאּפ םעד גנאלרעד רעהא ---
 ,טרעדָאפעג

 ןטשרע ןא טדער רע .שידִיי ןיא טרעפטנעעג טָאה רעטלאווראפ רעד
 .ןרעטלע יד טימ שידִיי לָאמ
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 -ּפָא ייז טָאה -- ,ןגָאז ןגרָאמ ךיא לעװ סָאװ רעדניק ערעַײא ןוא --
 ,רעסייק ןיא טינ טביילג סָאװ ,רעד -- .רעטלאווראפ רעד טלעטשעג
 עשידִיי רעקוװעשַאל ראפ סע טסאּפ .טָאג ןיא ןביילג וצ ףוא טרעה רעד
 עשידִיי ןַײרא רימ ןריפ עיצוילָאװער רעד דעװָאקעל ,וועגא ..?רעדניק
 :רעדניק יד טימ ןעגניז ןביוהעגנָא ףעקייט טָאה ןוא -- .רעדיל

 ךעלעמייב עקנינירג יד רעטנוא
 ,ךעלעמיולש ,ךעלעשיומ ךיז ןציז
 -- ךעלעייּפ ,ךעלעקטָאּפאק ,סעציצ
 ,ךעלעייא יד ןופ שירפ ,ךעלעדִיי

 יד ןופ סעכיומ יד טלמוטעצ טָאה ,טעז ריא יו ,רעטלאווראפ רעד
 סָאד זיא ,סעמע םעד קידנגָאז ,שטָאכ ,ןרענָאַיצוילָאװער רעקװעשַאל
 .ןרָאװעג ןלעפעג קראטש טינ לדיל

 -לאט ןופ טקורעגסיורא ןטנארטסנַאמעד יד ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ
 .ווָאר רענָאיזאק םוצ קעווא ןענַײז ןוא עריוטעמ

 ןייק טינ בָאה ךיא ןוא רעכיב עטלא יד ןענַײז רימ אב ןאמזלָאק --
 ןזָאל טינ טערטרָאּפ םוצ ךיז ךיא לעװ ,עינרעבוג ןופ סעיצקורטסניא
 רענָאיזאק רעד ּפָאק ןקיכילּפ ןפא לטיה סָאד טקורעגנָא טָאה -- ,ןרירוצ
 בָאה ךיא ?טייטשראפ ריא .עּווש א ןבעגעג בָאה ךיא ,ןדִיי --- ,ווָאר
 !עּוװוש א ןבעגעג

 טָאה עיצארטסנַאמעד עצנאג יד --- ?ןעמ טוט סָאװ ,ןעמ טוט סָאװ ---
 ,רופ א ןזיוואב ךיז ןטַיײװנופ טָאה ָאד רָאנ .ןָאט וצ סָאװ טסווװעג טינ

 רעקוװעשָאל ךיז ןבָאה -- ?רופ א סעבאש ןרָאפ סָאד ןַאק ןענאוונופ
 -ּפָארא זיא ןגָאװ ןופ ,גָאר ןפא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רופ יד .טשעדיכעג
 .רעילָאטס רעד לשיפ ןעגנורּפשעג

 רעפמעק רעד ןבעל לָאז !טַיײרפאב עמרוט ןופ ןעמ טָאה ןעלשיפ ---
 ,ןעירשעגסיוא ןטנארטסנָאמעד יד ןבָאה --- !לשיפ

 -רעד ןשטנעמ עמערָא יד ךיז ןבָאה -- ,קלָאט א ןכאמ טעװ רע --
 עלא ןופ ןעלשיפ טלגנירעגמורא ןבָאה עטנאקאב ןוא ענעגייא .טיירפ
 ,ןטַײז

 ,טנעה יד טקירדעג לשיפ טָאה -- !?ךייא אב ָאד ךיז טוט סָאװ --
 .ךיז טשוקעג ערעדנא טימ

 ראפ ךיז ןבָאה --- ,עיצוילָאװער יד רעווש ןָא טמוק עקוועשָאל ןיא ---
 ,טגָאלקעג סעראטסוק יד ןעלשיפ

 ןַײז ןעמונעגסיורא לשיפ טָאה -- ,רימ טימ טמוק ,עשָאקשינ --
 ןוא ,רעטייווצ רעד ןיא טגיילעגרעביא ןוא ענעשעק ןייא ןופ רעװלָאװער
 ;ןבעגעגוצ טָאה

 .רעמערקטינש םוצ ,ץנימ לעיכעי וצ ןעייג רימ ,םירייוואכ --
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 טסירוטקאפונאמ םעד טּפאלקעגנָא לשיפ טָאה -- !םָארק יד ןפע --

 .רעטצנעפ ןיא

 .טרעפטנעעג לעִיכעי טָאה -- ,סעבאש זיא טנַײה ---

 טרעפטנעעג טָאה -- ,סעבאש ןופ רערעַײט זיא עיצוילָאװער יד --

 ,לשיפ

 .לעיכעי טגערפעג טָאה -- ?םָארק ןַײמ ךַײא גיוט סָאװ ףא --

 ,טרעפטנעטג לשיפ טָאה --- ,שטאמוק ןפראד רימ --

 .ןדלָאמענ לשיכעי טָאה -- ,ןעגנאגעגסיוא זיא שטאמוק --

 ,ןיטאס ןטיור זדנוא טיג ןאד --

 .ָאטינ ךיוא זיא ןיטאס רעטיור --

 ?ָאי ריא טָאה ששז סָאװ זיא --

 .רעַײט ןטסָאק ךַײא טעוװ סָאד רעבָא ,דַײז רעטיור ןענאראפ --

 ,דַײז ןטיור םעד טיג ,ןייטשאב ןעק עיצוילָאװער יד ---

 .סעבאש ףא ןסעגראפ לעיכעי טָאה -- ?ןלָאצאב טעװ רעוו ןוא ---

 .ןלָאצ טעוװ עיצוילָאװער יד ---

 .טלשג טימ ןעז ךיז ףראד עמ --

 ףעקייט .ךיז טדערעגנָא גונעג .קיייפטידערק זיא עיצוילָאװער יד --

 !םָארק יד ןפע

 רָאנ ,ןיטאס רעטיור יא ,שטאמוק יא ןעוועג זיא םָארק סלעיכעי ןיא

 ;טנדרַאראפ טָאה לשיפ

 !דַיײז עקפאד !דַײז ---

 ןָאפ ענעדַײז שטיור א טיינעגפוא טָאה עקרעדַײנש יד עקריוווד ןוא

 .לטעטש ןופ טַײקמערָא עצנאג יד ךעלדנעב עטיור טימ טלײטעגנָא ןוא

 .ןפָאלעגכַאנ ןענַײז רעדניק .געוו ןיא ןזָאלעג ךיז ןבָאה עלא ןוא

 .קייטּפא ןיא ןַיײרא זיא םעליוא רעד

 לשיפ טָאה -- ,סענאק ענרעזעלג יד סעצילַאּפ יד ןופ וצ םענ ---

 .סָאבעלאב א יו טצעוװעדנאמָאקעג

 ןוא רעקיײטּפא רעד ןרָאװעג טיור זיא -- ,עזָאה עשיטסיועשלָאב ---

 .רעלעדייא לסיב א ,סלאפנלא --- ;ןבעגעגוצ טָאה

 -ײלשעגּפָארא ,ךייה רעד ןיא טּפאכעגפורא ןיוש ךיז טָאה לשיפ רָאנ

 ףא ןכָארבעצ ךיז טָאה זָאלג עקיד סָאד .טערטרָאּפ סרעסייק םעד טרעד

 .רעסעלש יד ןופ סיורא זיא םאר יד ,ךעלציּפ-ץיּפ

 וצ ,ווָאר םענָאיזאק םוצ ןזָאלעג טַײקמערָא יד ךיז טָאה קיײטּפא ןופ

 יד .קינדאירוא םוצ ךיז ןבילקרעד ףָאס םוצ ןוא עריוטעמלאט רעד

 טָאה לשיפ רָאנ ,טנוה םעד טייק ןופ ןזָאלעגּפָארא טָאה עכישטינדאירוא

 רעקוועשָאל יד .טנוה םעד ןסָאשרעד ,ןאקראּפ םעד טּפאכעגרעביא ךיז

 .רעקידרעפָאה ןרָאװעג זיא טַײקמערַא
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 .טָאטש ןיא םיא טכירעגסיוא ןוא קינדאירוא םעד ןדנובעג טָאה עמ
 ראפ סָאװ ?טציא יז טָאה גנוטַײדאב א ראפ סָאװ ?עכישטינדאירוא יד ןוא
 ?טרעוו א

 עקימורא יד ןופ םירעױּפ ליפ ,גָאט"קראמ א ןעוועג זיא ןגרָאמ ףא
 קראמ ןפא ןטלאהעגּפָא לשיפ טָאה .לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענַײז ךעלפרעד
 טטסופ א ןדנוצעגנָא ןעמ טָאה גניטימ ןכָאנ ןוא ,גניטימ ןטשרע םעד
 ערעדנא יד ףא ענייא ןפרָאװעגנָא רעקאלפ ןפא ןוא ץכעגעוד ןופ סאפ
 ,ןטערטרַאּפ סרעסייק םעד

 ןיא ךיז ןבָאה ןעמוק סלשיפ זיב ןוא ,טעברא עטעטָאּפ אזא ,ךיז טכאד
 -טג ךיז ןבָאה ןטאי רעקװעשָאל .ןענופעג טינ סעירעב ןייק עקוװעשָאל
 ,ןיילא ךיז ראפ טמעש

 .!טריסאּפ סע טָאה יוזא רעבָא .ןענָאמרעד וצ עּפראכ א
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 לעינאד .מ
 ..טנאה רעד ףא םארש א טימ יורפ א

 טימ ,עכעלבלופ ,עקירעדינ א -- ,ענייש ןייק טינ ןעוועג זיא יז .ןימ

 .ןגיוא עפראש עלָאמש ןוא םענָאּפ שיזיגריק טיירב א

 יז ןעוו .עטכידעג ןוא ענרעּפוק ,עניורב טאהעג יז טָאה רָאה זיולב

 טָאה ,רָאה סעמסאּפ עטכידעג עריא ןיא ןּפאכנַיירא ךיז טגעלפ ןוז-םערָאד

 .ןרעַייפ ענעדלָאג טימ טנערב ּפָאק רעד זא ,טכודעג ךיז

 .טפאשטנאקאב טדַיימעגסיוא טָאה יז

 ,קראּפ ןסיורג ןקיײברעד ןיא ןייגקעוװא יז טגעלפ ןטנוװָא יד ןיא

 .ןעָאש ענעצנאג ןציזּפָא ןטרָאד
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 ;ןבירשראפ ןעוועג זיא ךוב-עירָאטאנאס ןיא

 ,ָאקנעשורג ענוװעַײלַאקינ עניאה
 .וועיק ןופ ןעמוקעג .רָאי 9
 .עשייייטראּפ א ,עקניארקוא
 ,רעטעברא רעלארטאעט א

 -סיורא טינ סעגארפ ןייק ןוא רעדנּוװ ןייק ןבָאה םינָאמיס עלא יד
 -עגּפָא ןבעל סָאד טָאה םענָאּפ טרעטאמעגסיוא ריא ןיא עליפא .ןפורעג
 ןיוש ךיז ןבָאה רימ רעבָא .רָאי קיצנאווצ ןוא ןַײנ יו ,רעמ ךאס א טצעז
 ןבראפ ןוא ןשטיינק יד טל טינ ןרָאי ןלייצ טנרעלעגסיוא גנאל ןופ
 יורפ ענעדיישאב ,ענעטלאהעגנַײא יד סָאװ ,טָאה טרעדנּוװעג .טיוה ןופ
 -- ?ןטסיטרא ןא ןעד יצ ?טרָאד יז טוט סָאװ .רעטאעט ןיא טעברא
 טשינרָאג זיא ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ריא ןיא ,גנוריפוא ריא ןיא ,ןיינ
 .עיסעפָארּפ רעד ראפ סעשיּפיט ןעוועג

 :רעפטנע םענדָאמ א ןעמוקאב ךיא בָאה עגארפ ןַײמ ףא רעבָא

 ,רעירוק א רעטאעט ןיא ןיב ךיא יצ ,סנייצלא טינ ךַײא זיא סָאװ ---

 ןיש ךַײא טימ ךיא ןיב טָא ...רעסישזער א רָאג רעדָא ,ןטסיטרא ןא
 ריא סָאװ טימ ,טגערפעג טינ לָאמנײק ןוא טנאקאב ךָאװ א רעכעה
 ...ךיז טקיטפעשאב

 .ןרעפטנע ןרעג לעװ ךיא ,סָאװראפ ---
 .טינ ףראד עמ .ןיינ ,ןיינ ---
 :ןבעגעגוצ ןוא טכארטעגכָאנ עלַײװ א טָאה יז
 -עפָארּפ ערעייז ןיא סיוא ךיז ןבעל סָאװ ,ןשטנעמ ָאד ןענַײז'ס ---

 טקיטפעשאב שטנעמ אזא סָאװ טימ ,ךיז טסיװרעד וד יװ ךַײלג .סעיס
 -רעד ןָא ךָאנ טבייה רע רעדייא .רעגַײנ םעד םיא וצ וטסרילראפ ,ךיז
 -"נוה עלא לָאמא ןוא לטרעפ ירד רָאפ ןיילא ןיוש ךיז וטסלעטש ,ןלייצ
 עירָאגעטאק רעטייוצ רעד ראפ ןוא ..ןבעל ןַײז ןופ טנעצָארּפ טרעד
 -אב יז טינ ןוא ,עקילעפוצ א טפָא רעייז עיסעּפָארּפ יד זיא ןשטנעמ
 ...טלאהגיא ןוא טרעוו רעייז טמיטש

 ןעיולב ןיא טקוקעג ,קידנגַײװש ןסעזעג רימ ןענַיײז ָאש רעבלאה א אב
 ּפעק ערעזדנוא רעביא ךיוה טײרּפשעג ךיז טָאה סָאװ ,למיה ןקידמערָאד
 יד טינ ןעוו .םאי ןקִיור ןעיולב אזא טקנוּפ ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןוא
 ,טנָאזירָאה ןפא טצראוושעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעפיש עניילק עכעלטע
 ערעייז ןָא ןסעגראפ ןבָאה םאי ןוא למיה רעד זא ,טכודעג ךיז טלָאװ
 -עגנַייא טייהרענעמונעגמורא ןוא םענייניא ןסָאגעגפיונוצ ךיז ,ןצענערג
 .ןפָאלש

 ,ןרָאװעג רָאלק ןדייב זדנוא ראפ זיא ןגַײװש ָאש רעבלאה רעד ראפ
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 א ראפ ןעמונעגנָא יז בָאה ךיא .טנַיירפ עטנעָאנ ןרעװ ןלעו רימ זא
 :טגערפעג רעוואכ ןטלא ןא יװ ןוא טנאה

 ?דימ קראטש טַײז ריא ,עניאה ---
 דנאבראפ ןיא םישָאדאכ סקעז ןיוש ןיב ךיא .דימ קראטש ,ָאי --

 ,ךיז-וצ ןעמוק טינ ץלא ךָאנ ןָאק ןוא
 ?דנאלסיוא ןופ ןעמוקעג ןעד טַייז ריא --
 ...ןפָאלטנא --- קיטכיר --
 ?טעּפשימראפ ןעוועג טַײז ריא ---
 ןיא ןיב ךיא ..סעצָארּפ ןפא טראוורעד טינ ךיז בָאה ךיא ,ןיינ --

 ,סעװרָא ףא ןעמונעגסיורא ךימ טָאה *רּפָאמ, רעד .ןרָאװעג קנארק עסיפט
 ,ןפָאלטנא ךיא ןיב ךָאנרעד

 ?ףָארטש עבראה א טראוועג טָאה ךַײא ?ןסעזעג טַײצ א טַײז ריא --
 ,רעיונעג טלייצרעד

 .ןדייר טינ םעד ןגעוו טציא ליוו ךיא ,ןיינ ---
 זדנוא טָאה סָאװ ,טַײקױלב רעלעה רעד ןיא טקוקעג ןבָאה רימ

 -עג ןוא טַײקליטש רעקיטכיזכרוד א טימ ןטַײז עלא ןופ טלקיוועגמורא

 עטרעכייראפ עסיורג ךיז ןעניפעג טַײװ טינ רָאג זא ,ןסעגראפ ןעגנּוװצ

 טפָא .טיוט םוצ עטעּפשימראפ ,סעסיפט ,סעוויזנעפעד טימ טעטש ,טעטש

 עלָאמש ןוא םענָאּפ ןשיזיגריק ןטיירב ןטימ יורפ יד זא ,טכודעג ךיז טָאה

 ענעי ןופ ענייא ןעװעג גנאל טינ רָאג זיא יז זא ,סיוא טכארט ןגיוא

 ,עטעּפשימראפ
 -ליטש עָאלב יד ןסירעצ בָארג םעצולּפ טָאה קָאלג-עירָאטאנאס רעד

 ןטימ ןָאטעג רעטיצ א ,ןעגנורּפשעגפוא ענעקָארשרעד א זיא עניאה ,טַײק

 ,ךיילב קראטש ןרָאװעג זיא םענָאּפ סָאד ןוא ,רעּפרעק ןצנאג

 עמ ..ןקָארשרעד ךיז ריא טָאה סָאװ ןופ ?ךַײא טימ זיא סָאװ ---

 .קיטימ וצ טפור
 :טשרעהאב ךיז טָאה יז
 ,שטנעמ א ,טסייוו ריא .טפיורשעצ ץלא ךָאנ ןענַײז ןוורענ יד ---

 םעד ןעמענפוא שרעדנא ןָא טבייה ,עסיפט ןיא לָאמ עכעלטע טציז סָאװ

 גנאלקעג סָאד יװ ,טַײקשיראנ אזא עליפא ןוא ,ןשטנעמ ,ןוז יד ,למיה

 רימ ,טמוק ...סעיצאיצָאסא-עסיפט סיורא טפור ,קָאלג-עירָאטאנאס ןופ

 .קיטימ ןעמאזראפ ןלעוו
 ןוא םירייוואכ עטוג ןעוועג ןיוש רימ ןענַײז םורא געט עכעלטע ןיא

 ןענאּפשמורא טאהעג ביל טָאה יז .םענייניא טכארבראפ טַײצ ליפ רעייז

 .קראּפ קע ןיא ךיז ןבַײלקראפ ,םאי גערב םאב ןריצאּפש ,גרעב יד ןיא

 ,טַײקדימ יד םענָאּפ ריא ןופ טנערבעגסיוא טָאה ןוז רעזאקוואק יד

 עקנארק עריא טקיוראב זַײװכעלסיב ןבָאה טַײקליטש יד ןוא םאי רעד
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 ןגעוו טלייצרעד ןרעג ןוא טכאלעג ךעליירפ רעטּפָא יז טָאה טציא .ןוורענ
 ,דנאלסיוא ןיא ןבעל

 ריא ףא סעומש םעד ןריפורא טימאב ךיז ךיא בָאה לָאמ עכעלטע
 סעגארפ ענַײמ ןסירעגרעביא יז טָאה לָאמ עלא רעבָא ,טסערא ןטצעל
 ,טלייצרעד טינרָאג ןוא דייר עקיטַײז טימ

 -אנאס יד ,רעמיצ ןיא ריא אב ןסעזעג ךיא ןיב טנװָא ןא םענייא ןיא
 ןכלעוו ,םליפ-ָאניק ןטרעטלעראפ א ןקוק קעווא ןענַײז רעניוװנַיײא-עירָאט
 רעבָא .טעטש עסיורג יד ןיא ןעזעג קירוצ ןרָאי טימ סיוועג ןיוש ןבָאה יז
 -עגראפ ןכוז ןעגנּוװצעג ןוא ןגער רערעוװש א ןסָאגעג טָאה ןסיורד ןיא
 ,ךאד א רעטנוא סנגינ

 זייב רעייז ןוא טמיטשעג טוג ןעװעג טנוװָא םעד ןיא זיא עניאה
 רימ יז טָאה ַײברעד .טנעה עשיטנעגילעטניא עשלדיימ ענַיײמ ןופ טכאלעג
 -ראהראפ טימ ,עשירעוּפ ,עטיירב טנעה יד ןענַייז ריא אב זא ,ןזיוואב
 אב .ןכאל טאהעג טכער טָאה יז ,ָאי .רעדעל ןופ יו ,סעינָאלד עטעוועט
 ,רעשירענעמ ןוא רעקראטש ךאס א ןעוועג ךעלקריוו טנעה יד ןענַײז ריא
 | ,רימ אב יו

 יד ןופ טַייקטראה ןוא םרָאפ יד טינ טרעדנּוװראפ טָאה ךימ רעבָא
 רעכעה ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םארש רעקיקעַײרד רענדָאמ א רָאנ ,טנעה
 ךיז ןעמוק סע ּוװ ,טרָאד -- טנאה רעקניל רעד ףא ,עינָאלד רעד ןופ
 רעד .סלוּפ םעד ךעלנייוועג ןכוז םירוטקָאד ּוװ ןוא ןרעדָא יד ףיונוצ
 ןסקאווראפ גנאל טינ ,קיטנָאק ,ןוא רעטלא ןייק טינ ןעוועג זיא םארש
 .ןרָאװעג

 ךיז טָאה ריא ?םארש רעד ךייא וצ טמוק ןענאוונופ ,טלייצרעד --
 ?ןעזסיוא םענדָאמ אזא רע טָאה סָאװראפ ןוא ...ןגָאלשעג ןעמעוו טימ
 ...ןטינשעגסיוא ןוויק א טימ םיא טלָאװ רעצעמע יוװ טקנוּפ

 ,טרעפטנעעג קיור יז טָאה --- ,ןטינשעגסיוא ןיילא םיא בָאה ךיא --
 ,טינ ייטשראפ ךיא ---
 ןענאטשעג טרָאד טונימ עכעלטע ןוא רעטצנעפ םוצ קעווא זיא יז

 א ןסָאגעג ץלא ךָאנ טָאה ןסיורד ןיא .ביוש ןיא טקורעגנַיײרא ּפָאק םעד
 -אמכראפ רעד זיולב טינ זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ,ןגער רעזאקוואק
 טּפעלש סָאװ ,טַײקירעװש רעסאנ רעד ןופ ךיז טַײרפאב למיה רעטער
 -ייה יד ,גרעב יד ,דרע יד :ץלא זא ,ךיז טָאה טכאדעג ;דרע רעד וצ םיא
 רעווילג ןופ ךָאי םעד ךיז ףא ןּפעלש טינ רעמ ןליוו רעדלעוו ןוא רעז
 -יסילפ רעטלארוא ןיא ןעלדנאווראפ ךיז לָאמאכָאנ ןליוו ,טַיײקטראה ןוא
 .רעסאוו ןפיט טימ טלעוו יד ןקעדראפ ןוא טַײײק

 ךָאנ ץלא ןוא רעטצנעפ ןופ קעווא טירט עטכארטראפ טימ זיא עניאה
 ,ןגיוושעג
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 ?טינ ריא טלייצרעד סָאװראפ --
 טינ םעד ןגעוו םענייק טציא זיב בָאה ךיא .בייהנָא ןא ךוז ךיא --

 ,טלייצרעד
 ?סָאװראפ --
 ענעגַארטעגרעביא ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו טלייצרעד שטנעמ א ןעוו --

 -יראב ןיא ןַיײרא ךָאד רע טלאפ ,ןַײז טינ לָאז רע ןדיישאב יװ ,זיא ,ןדייל
 ..סעּפע םיא אב טנַאמ רע זא ,סיוא ךיז טזַײװ ןטייווצ א ןוא ,יירעמ

 ?עטָאראכ ןיוש טָאה ריא ...ןטכארט טינ יוזא לעװ ךיא --
 טכענ עטצעל יד ןרעטאמ ךימ .ןלייצרעד ךַײא לעוװ ךיא ,ןיינ --

 ...ןדיירסיורא ץלא ןצעמע ראפ זומ ךיא ןוא ,סעמיולאכ-עסיפט
 טרעהעגנַײא ךיז עלַײװ א ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ לָאמאכָאנ זיא יז

 ,ןטימ ןופ ןלייצרעד ןביוהעגנָא ןוא ןגערסקאלש ןופ ןלאפ ןרעווש ןיא
 ,טסוװאב ןיוש רימ זיא ,םעד ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלא יו טקנוּפ

 -ראעג ןוא ייטראּפ א וצ טרעהעג זיא-טיניןעוו טָאה ריא בוא... --
 -כרוד רעקידמעצולּפ א טַײטאב'ס סָאװ ,ןסיוו ריא טזומ ,לאגעלמוא טעב
 ,טעטימָאק -ייטראּפ ןופ לאפ

 טכאנ ןייא ןיא טָאה ןוא טכירעגמוא ןעמוקעג זיא לאפכרוד רעד
 ,קיטנָאק ,טָאה ןטסערא יד טימ .םירייוואכ סקעז זדנוא ןופ ןעמונעגוצ
 רעייז טָאה עמ ןעמעוו ,שטנעמ א ,רָאטאקָאװָארּפ רעטינעג א טריפעגנָא
 ,טסּוװאב טינ ןבילבעג זיא -- זיא סָאד רעוװ רעבָא ,טיורטעג ךאס א

 -ינאגרָא עצנאג יד טּפאכעגמורא טָאה טַייקרעכיז-טינ עכעלקערש א
 ןעמונעג ,טדמערפראפ ןרָאװעג ןענַײז םירייוואכ עטסטנעָאנ יד .עיצאז
 ןסולשאב עקיטכיוו .יורטוצמוא ןוא דאשכ טימ ןטייווצ ןפא רענייא ןקוק
 ןוא ,םידייוואכ עטוורּפעגסױא ריפ-ַײרד ךרוד ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןענַײז
 יוזא ןעגנאגרעד קערש יד זיא ,טלעטשעגנּפָא טינ ךיז ןבָאה ןטסערא יד זא
 -פיונוצ טינ ,םייהעג ןוא טאראּפעס טלדנאהעג טָאה רערעדעי זא ,טַײװ
 ..ךיז זיולב טױרטעגנָא טָאה רערעדעי לַײװ ,םענייק טימ ךיז קידנדייר

 -מעל ןזָאלראפ ךַײלג ןטארעג רימ ןבָאה םירייוואכ עטנעָאנ עכעלטע
 ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיוש ןיב ךיא .עשראוו ןיא ןרָאפקעװא ןוא גרעב
 טראוורעד ךימ טָאה לָאמ סָאד ןוא ,עוויזנעפעד רעד ןופ טנעה יד ןיא
 ?טגלָאפעג טינ ייז ךיא בָאה סָאװראפ ...עסיפט רָאי ףלעווצ זיב סקעז ןופ
 ןיא .טַײקשיראנ א בילוצ --- ?ןרָאפעגּפָא טינ ךַײלג ךיא ןיב סָאװראפ
 .רעטאעט-רעטעברא ןא טריטסיזקע רָאי עכעלטע ןיוש טָאה גרעבמעל
 רעד ףראד ,ןטסערא יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,געט יד ןיא דָארג
 .עסעיּפ עַײנ א ןריפוא רעטאעט-רעטעברא

 ?קיטכיר טינ ,טַײקשיראנ א --
 ןעוועג סע זיא רימ ראפ רעבָא ,טַײקינײלק א סע זיא ךַײא ראפ ,ָאי --
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 טעבראעג טכאנ ןוא גָאט ךיא בָאה םישָאדאכ סקעז .שינעעשעג עסיורג א
 -ָאיסעּפָארּפ ןָא ,עדַײבעג רעקידנעטש א ןָא ,טלעג ןָא .גנולעטש רעד ףא
 רעד ןופ ךַײלג זא ,קערש רעקידנעטש רעד רעטנוא ,ןרָאיטקא עלענ
 רעווש ןעוועג זיא רימ ...עסיפט ןיא ןריפקעווא ךימ ןעמ טעװ עיציטעּפער
 יוזאיו ,ןעז טינ ,ערעימערּפ רעד ראפ געט ַײרד טעברא יד ןפראווקעווא
 .גנולעטשרָאפ רעזדנוא ןעמענפוא טעװ םעליוא-רעטעברא רעד

 ...געט ַײרד ןצנאגניא
 -אעט ןופ ךַײלג ןוא ערעימערּפ יד ןטראוורעביא טמיטשאב בָאה ךיא

 ,לאזקָאװ םוצ ןרָאפ רעט
 רימ וצ זיא ,רעטאעט ןיא געוו ןפא ,ערעימערּפ רעד ןופ טנװָא ןיא

 בָארג םיא בָאה ךיא .ןטיילגאב טגיילעגרָאפ ןוא שעפענ א ןענאטשעגוצ
 עליפא ךיא בָאה שזארוק בילוצ ,ורוצ ןזָאל ךימ ןטעבעג ןוא טרעפטנעעגּפָא
 ךערפ ןוא ןָאטעג לכיימש א טכעלש טָאה רע ...ןאמייצילַאּפ א טימ טָארדעג
 רָאנ ...ןפורוצ ןיילא רע טעװ ןאמייצילָאּפ א ,ןקיורמואב טינ ךיז ןטעבעג
 ןיא ןצעז ךיז ןאמייצילָאּפ א ןופ ףליה רעד ןָא רימ ןענָאק ,ליוו ךיא ביוא
 געוו רעד ?סופוצ ןייג ליוו ךיא רעדָא ...עוויזנעפעד ןיא ןרָאפ ןוא ָאטווא
 ,..טנאקאב רימ ךָאד זיא

 ,טָאה רע עכלעוו ,סעמכָאכ ענַײז עלא ןבעגרעביא טינ ךַײא לעװ ךיא
 טרעזאכעגרעביא ןיוש ,םאטסאנימ ,ןוא רעַירפ ןופ טיירגעגוצ ,קיטנָאק
 ףא ןלאנָאיסעּפָארּפ עגולק ןייק טינ סע ןעוט סע יװ ,לָאמ רעקילדנעצ
 ...סעיצקעל עקיטעמוא ערעייז

 -עגטסעּפ ,סעלסעמ ייווצ ןטלאהעגּפָא ךימ ןעמ טָאה עוויזנעפעד ןיא
 רעקצול רעטסּוװאב רעד ןיא טקישעגּפָא ןוא ,ןיב ךיא רעװ ,טלעטש
 .עסיפט

 -ָארג ,עכיוה טימ ןטַײז עלא ןופ טמיוצעגמורא זיא עסיפט רעקצול יד
 ףיט רעייז רעבָא ,לָאמש א ךיז טלגנעלש טנעוו יד רעטניה .טנעוו עב
 ,עפוג גנוטסעפ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ךאוו-עסיפט רעד ץוכא .לכַײט
 םורא קידנעטש טנאּפש סָאװ ,ךאוו א ןופ טיהאב ךָאנ עסיפט יד טרעוו
 .ךעלגעמוא טאמיק זיא ןפיולטנא טרָאד ןופ .טנעוו יד רעביא

 עכעלרעדיוש ןלױּפ רעביא םורא ןעייג עסיפט רעקצול רעד ןגעוו
 ךיא בָאה ןיהא ןעמוק ןַײמ ןופ געט עטשרע יד ןיא ךָאנ רעבָא .סעסַײמ
 ןכעלרעדיוש םעד ןגעוו טלייצרעד עמ סָאװ ,ץלא זא ,טגַײצרעביא ךיז

 -עגסיוא טינ זיא ,סעקינעסיפט רעקצול יד ןופ סעירָאזכא ןוא םישזער

 ,טכארט
 .רעמאק ןייא ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה עטריטסעראטילָאּפ קיצכעז

 ןיא ,דרע רעד ףא ןגעלעג זיא עמ .ןעוועג טינ רעמאק ןיא זיא סעראנ ןייק

 ןעוועג ןיוש ןענַײז ןטנאטסערא יד ןופ ךאס א .טפאשגנע ןיא ןוא דורב
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 יידעק ,קיטנָאק ,ןוא .ןגָאלשעג קראטש ייז ןעמ טָאה טרָאד .רעהראפ ןפא
 .רעמאק רעניימעגלא ןיא ןפרָאװעגנַיײרא קירוצ ,עקירעביא יד ןקערשנָא

 ,טרעקעגמוא טינ ןצנאגניא ךיז ןבָאה ענעפורעגסיורא יד ןופ ייווצ
 עג ךיז ןבָאה ייז זא ,טרעלקרעד טָאה םראדנאשז רענרושזעד רעד ןוא
 ןרָאװעג טפָארטשאב ראפרעד ןוא רעהראפ ןפא שירעפורסיורא ןטלאה
 ,עיצאילָאזיא טימ

 ןגיל םירייוואכ ייווצ יד זא ,ןרָאװעג טסּוװאב זיא גָאט ןקיבלעז ןיא
 ,לָאטיּפש ןיא עטיוט-בלאה ,ענעגָאלשעצ

 ...ןָאט סָאװ טזומעג טָאה עמ
 טימ טמאצעגמורא ,ןעמעלא ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג ןענַײז רימ רעבָא

 -עג רעמאק רעזדנוא זיא ,םעד ץוכא .ךאוו עקַיַײרד א ןוא טנעוו עבָארג
 -סעראטילָאּפ קיצכעז יד ןשיוצ .סרָאטאקָאװָארּפ טימ טלופעגרעביא ןעוו
 רעד ןופ רעטעבראטימ ןעוועג ןצפופ יו רעקיצניװ טינ ןענַײז עטריט
 ,עוויזנעפעד

 ,רימ יו טקנוּפ ,רעהראפ ןפא ןפורעג ייז ןעמ טָאה ,זדנוא יו טקנוּפ
 -עצ טכַײל ןעמוקעג זַײװנטַײצ עליפא ןוא ץומש ןיא ןגעלעג ייז ןענַײז
 .רעהראפ םענופ ענעגָאלש

 ןופ ךיז ןלייטסיוא טינ .טיהעג רעייז ןַײז ןעמ ףראד עגאל אזא אב
 -ייוואכ רעװָאװל קילדנעצ א אב ןענופעג ךיז טָאה רעמאק ןיא .ןעמעלא
 ןטלאהעג ךיז ןבָאה רימ .ןרענָאיצוילָאװער ערעכיז ,עטוורּפעגסױא ,םיר
 לָאמ ןטשרע םוצ רעמאק ןיא ָאד ךיז ןבָאה רימ יוװ טקנוּפ ,סנטַײװרעדנופ
 .טנגעגאב

 ןריּפורג זדנוא יידעק ,ץלא ןָאטעג טָאה עיצארטסינימדא-עסיפט יד
 .סעיצקא עמאזניימעג ןוא טַײקטנעָאנ ףא ןריצָאװָארּפ ,םענייניא

 -צול יד טומ ןבעגעגוצ טָאה טַײקנרױלראפ ןוא טַיײקוויסאּפ רעזדנוא
 ןרָאװעג ןענַײז ןרעהראפ יד ףא ןעגנוקינַײּפ יד ןוא --- םיטאבעלאב רעק
 .ךעלגערטרעדמוא

 ייז סָאװראפ ,טינ סייוו ךיא .ןעוועג טינ רעהראפ ןפא ךָאנ ןיב ךיא
 ןעוועג טינ ייז אב ךָאנ זיא רעשפע ...ורוצ גנאל יוזא ןזָאלעג ךימ ןבָאה
 לעװ ךיא זא ,טפָאהעג ןבָאה ייז רעדָא ,ןלאירעטאמ עלא ןבילקעגפיונוצ
 .ןבעגסיורא סָאװ סעּפע טימ געט יד ראפ ךיז

 .רעהראפ ןפא ןפורסיורא ךימ ייז ןלעװ ךיג רָאג זא ,ךיא בָאה טליפעג
 זיא ,ןפָאלשעגנַײא ןענַײז ןטנאטסערא יד ןוא ךאוו יד ןעוו ,טכאנאב

 -טנעָאנ ַײרד ןופ גנוטאראב עליטש א ןעמוקעגרָאפ לקניוו-רעמאק א ןיא
 ןבָאה רימ .טונימ ףניפ יו רעמ טינ טרעיודעג טָאה יז .םירייוואכ עטס
 ;טמיטשאב

 סלא ףראד ,רעהראפ ןפא טייג סָאװ ,ןעַײרד זדנוא ןופ רעטשרע רעד
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 ןבייהנָא םיא טעװ עמ ביוא ,דרָאמטסבלעז טימ ןקידנעראפ טסעטָארּפ
 | ...ןקינַיּפ

 : .ןעוועג ךיא ןיב עטשרע יד
 -אכ ייווצ יד עכלעוו טימ ,ןגיוא יד ןסעגראפ טינ לָאמנייק לע ךיא

 ןעוועג זיא קילב רעייז ןיא .רעמאק ןופ טיילגאבסיורא ךימ ןבָאה םירייוו
 .סולשאב ןראפ עטָאראכ יא ,טַײקידלוש יא ,טסיירט יא

 -ירָאק עטיירדראפ ,עגנאל עכעלטע ךרוד ,רעמאק ןופ סיורא ןיב ךיא
 ,טעניבאק ןיא ןעבמעד וצ ןעמוקעגנַיײרא ןוא ןרָאד

 .טנגעגאב ךעלפעה רעייז ךימ טָאה עבמעד
 עשיליוּפ יד ןשיוצ רעבָא ,גנאלק רעטסוּפ א ןעמָאנ ןַײז זיא ךַײא ראפ

 ןייא טינ .טנאקאב קראטש ןעמָאנ רעד זיא רעטעברא ערענָאיצילָאװער
 -ראפ רעדָא זיוה-םִיָאגושעמ ןיא טקישעגקעווא רע טָאה רענָאיצילָאװער
 .רעווייק ןיא ןבירט

 ןוא קידנסױטשּפָא ןעוועג רע זיא ךעלרעסיוא זא ,טניימ ריא ביוא
 -ראפ ,עבָארג ,ןגיוא עשירעדרעמ ,םענָאּפ בָארג ,טיױר א טימ ,ךעלסעה
 .סעָאט א ריא טָאה --- ,טנעה ענעסקאוו

 -ראווש רעטכידעג א טימ ,רעטאוועלוטוס סָאװטע ,רעכיוה א זיא רע
 יד ןיא ןוא טדיײלקעג ןייש קידנעטש ,ןגיוא עגולק עיולב ןוא דרָאב רעצ
 יד זיולב ,ךעלרינאמ ןבירטעגרעביא ןוא ךעלפעה רעייז סעגער עטשרע
 .עטמירקעצ ןוא עכעלָאלב ,עניד ןעוועג םיא אב ןענַײז ןּפיל

 -אּפ רעצראווש ,רעטכידעג א .טאהעג טינ רע טָאה ּפָאק ןפא רָאה ןייק
 .ןבראש ןליוה ןַײז טקעדראפ טָאה קיר

 ןוא ּפָאק ןופ ןסַײרּפָארא ןיילא םיא רע טגעלפ סאק ןופ ןטונימ ןיא
 יד טימ ןעּפוט ,םענָאּפ ןיא טנאטסערא םעד ןסַײמש קיראּפ ןטימ ןבייהנָא
 :ןעַיײרש קירעזייה ןוא ןטסיופ יד טימ ןגָאלש ,סיפ

 !דייר !טנוה ,דייר ---
 רענעגױצעגנָא רעצנאג רעד ןָא ןסעגראפ רע טָאה סעגער עניוזא ןיא

 ןשיווצ ןופ ןגָאלשסױרא םיא טגעלפ םיוש רעטכעלש א ,טַײקכעלפעה
 עמ ןוא ,עגושעמ ןרעוו ןגעלפ ןגיוא עיולב יד ,ןּפיִל עטמירקעצ ,עניד יד
 יוזא) "עקראטינאמוה, רעד ןופ ןּפעלשסיורא ןטשעלאכראפ א םיא טגעלפ
 -טילָאּפ יד ןקינַײּפ טגעלפ עמ ּוװ ,רעמיצ םעד ןפורעגנָא רימ ןבָאה
 .(םזינאמוה טרָאװ ןופ --- עטריטסערא

 .ןטלעז ןעמוקעג םיא וצ ןענַײז ןעגנוגערפוא עניוזא ןופ ןלאפ רעבָא
 ןפליהעג ענַײז ןבעגעגרעביא טעברא עצראווש יד רע טָאה ךעלנייוועג
 .ןעמלטנעשזד א ןופ עילָאר יד טליּפשעג ןיילא ןוא

 -אב קידיירפ רעייז ךימ טָאה רע ,םאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ןיב ךיא
 :ןעירשעגסיוא ךעלפעה ןבירטעגרעביא ןוא טנגעג
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 -עג גנאל ןיוש בָאה ךיא ,םענעגנָא רעייז !ָאקנעשורג ןלַײרפ ,א --
 -מואב ךַײא ןבָאה רימ ?טינ טליוו ריא ,טציז .שינעגעגאב רעד ףא טראוו
 .עטעקנא יד ןליפסיוא ןַײז טוג יוזא טעוװ ריא :טַײקיניײלק א בילוצ טקיור
 טָאה ריא ּוװ ?טַײײז ריא רָאי לפיוו :סעגארפ עקידלושמוא רעייז ןענַײז ָאד
 ?טינ ריא טציז סָאװראפ ,ונ ?טנרעלעג ךיז

 ,ןביײרש טשינרָאג ןוא ןרעפטנע טשינרָאג לעוו ךיא ---
 .ןבַיײרש יא ,ןדייר יא טעװ ריא זא ,ףָאה ךיא ןוא ,ריא טניימ יוזא --

 -אב טרָאד ,רעמיצ רעטייווצ א ָאד זיא זדנוא אב זא ,ןסעגראפ טָאה ריא
 .ןעיורפ ענזירּפאק טימ ךעלפעה טינ רעייז ךיז ןעמ טייג

 זיא סקעדָאק םענעגייא רעַײא טיול .ןָאט טשינרָאג רימ טעוװ ריא --
 םוצ ןטעּפשימראפ ךימ טנָאק ריא .ןקינַײּפ שיזיפ רעהראפ ןפא ןטָאבראפ
 לעװ ןגָאלש רעבָא ,עסיפט ןיא ןטלאה גנאלנרָאי ךימ טנָאק ריא ,טיוט
 ,רָאלק ,ןזָאל טינ ךיז ךיא

 ןטיהנַײא טימאב ךיז רע טָאה -- ,רָאלק טשינרָאג זיא'ס ,ןיינ ---
 ךעלנירג ןרָאװעג ןיוש ןענַיײז ןגיוא עיולב ענַײז רעבָא ,ןָאט ןקיור םעד
 ןצנאטמורא זעוורענ ןעמונעג ןיוש ןבָאה טנעה עשיצירּפ עלעדייא יד ןוא
 -ימָאק-ייטראּפ א ןופ דילגטימ א זא ,טראוועג טינ בָאה ךיא --- .שיט ןפא
 -- עסיפט ןיא ָאד סקעדָאק רעטסכעה רעד .וויאנ יוזא ןַייז לָאז טעט
 ןיא ןליּפש ףוא טרעה ?ןענאטשראפ ...רעפלעהאב ענַײמ ןוא ךיא ןיב סָאד
 ...טבַײרש ןוא ךיז טצעז .טַײקשידלעה

 .ןבַײרש טינ לעװ ךיא ---
 טלָאװ ךיא ?רעמיצ ןטייווצ ןטימ ןענעקאב ךיז טליוו ריא ?סָאװ --

 םוצ גערפ ךיא ?עטעקנא יד ןליפסיוא טעװ ריא ...ןטארעג טינ ךַײא
 !לָאמ ןטצעל

 ,ןיינ ---

 בָאה ךַײא עייגענעב דָארג .טינ עריירב רעדנא ןייק ךיא בָאה ןאד --
 טונימ ַײרד ךַײא ביג ךיא ...ןעלטימ עבראה ןעמענָא טלָאװעג טינ ךיא
 .טכארטאב .טַײצ

 .ןיילא טזָאלעג ךימ ןוא רעמיצ ןופ סיורא זיא רע
 בָאה ךָאד ןוא ,עקידלושמוא ןא ןעוועג ךעלקריוו זיא עטעקנא יד

 ןעניפעג ייז אב זא ,טסּוװעג בָאה ךיא .ןליפסיוא טרָאטעג טינ יז ךיא
 ןַײמ טימ ענעבירשעג ,סעיצקורטסניא-ייטראּפ ןוא ווירב עכעלטע ךיז
 ןענַײז ןטנעמוקָאד יד ןוא ווירב יד סָאװ ,טרעטנָאלּפעג טָאה ייז .טנאה
 ךיא בָאה םעטסיס אזא .ןטפירשטנאה ענעדיישראפ טימ ןבירשעג ןעוועג
 ןַײמ ןטַײב טנָאקעג ךיוא לאפ םעד ןיא בָאה ךיא .טריפעגנַיא גנאל ןיוש
 -גאשז עטלושעג ןעוועג ןענַײז רעפלעהאב ענַײז ןוא עבמעד רעבָא ,וואסק
 ןעמעוו וצ ,ןלעטשטסעפ ןבאטשכוב עכעלטע טיול טנַאקעג ןוא ןעמראד
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 ןָא גָאט ןטשרע ןופ בָאה ךיא .סעיצקורטסניא ןוא ווירב יד ןרעהעג סע
 ןטריטסערא םוצ סעכַײש זיא-טינ-ערעסָאװ א בָאה ךיא זא ,טנקיילעג
 ,טעטימָאק רעוװָאװל

 ןיירא זיא טעניבאק ןיא .רעבירָאפ ןענַייז טונימ לפיוו ,טינ סייוו ךיא
 ."עקראטינאמוה, רעד ןופ סָאבעלאב רעד

 טקוקעג קידנגַײװש זיולב ןוא רעמיצ ןטימניא ןייטש ןבילבעג זיא רע
 ןֶא ןגיוא ,ןגױא ענעלָאװשראפ ,עטיור טימ טקוקעג טָאה רע .רימ ףא
 -עג טָאה סָאד רעגנעל סָאװ ןוא ,עּפמעט קראטש ןוא סעַיװ ןָא ,ןעמערב
 ,סיפ יד ףא ןייטש ןרָאװעג רימ זיא רערעוװש ץלא ,טרעיוד

 ןבעל ןַײמ ףא ךיא בָאה שינעעזראפ אזא .ךעלסעה ןעוועג זיא רע
 ןפא רימ טמוק ,םיא ןגעוו טציא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ןוא .טנגעגאב טינ
 ןעוו ,ָאגוה רָאטקיװ ןעמעלָאכ טזומעג ךיז טָאה םענַאּפ אזא זא ,קנאדעג
 -ארעטיל-טלעו רעד ןיא שינעעזראפ עטסערג סָאד ןפאשעג טָאה רע
 ןַײז סָאװ ,קורדנַײא םעד ןסיוו טזומעג טָאה עבמעד .ָאדָאמיזאווק --- רוט
 ןַײרא טינ ןויק א טימ זיא רע .עטריטסערא יד ףא טכאמ רעפלעהאב
 .שינעעזראפ ןטימ גיוא-ףא-גיוא טזָאלעג ךימ ןוא טעניבאק ןיא

 זיא טעניבאק רעד ןוא ,ןעמירק ןעמונעג םענַאּפ ןַײז ךיז טָאה םעצולּפ
 :יירעשזריה רעקירעזייה א טימ ןרָאװעג טליפעגנָא

 .ןעוועג טינ אזא גנאל ןיוש ...סקניטעפ א ...עלעבַײוװ קניטעפ א --
 -ראפ ,עקידנעמערבנָא ענַײז .רימ וצ טירט עכעלטע טכאמעג טָאה רע

 םענָאּפ ןסקאווראפ סָאד ןוא ,טלטניּפעג ענדָאמ ןבָאה ןגיוא ענעלָאװש
 ...טמירקעג ץלא ךָאנ ךיז טָאה

 סָאװ טימ ,ךאז א ןכוז ןעמונעג ןוא שיט םוצ ןעגנורּפשעגּפָא ןיב ךיא
 זיא שינעעזראפ סָאד .עבמעד ןַײרא זיא עגער רעד ןיא .ןקידייטראפ ךיז
 ,רימ ףא טקוקעג םוטש ןוא ריט רעד וצ קעווא םאזכרָאהעג

 ,ךיז קידלושטנא ךיא ?ָאקנעשורג ןלַײרּפ ,ןקָארשרעד ךיז טָאה ריא ---
 ךיז ןָאק ןוא רעכעלטפאשנדַײל א רעייז זיא רע ...יוזא רע טסאּפש סָאד
 "ראפ טעװ ריא זא ...יורפ א ןופ טראוונגעק רעד ןיא ןטלאה טינ קִיור
 רע זא ,ןגַײצרעביא ךיז ריא טעװ ,ןיילא ָאש רָאּפ א םיא טימ ןעגנערב
 א ןיא .עטאלאּפ ןיא קירוצ ןייג ריא טנָאק טציא ...שיטאּפמיס רעייז זיא
 ,ףָאה ךיא .ןפורסיורא לָאמ טייווצ א ךַײא ךיא לעוװ םורא ָאש רעבלאה
 טימ ןדייר ןעמוקסיוא ךַײא טעװ טינא ,ןליפסיוא עטעקנא יד טעוװ ריא זא
 ?רָאלק ...ףליהעג ןַײמ

 ןַײז ןוא ,רעטכעלעג א טלארּפעגסיױרא רעדיוװ טָאה שינעעזראפ סָאד
 "יבאק סעבמעד ןופ ריט רעד זיב טיילגאב ךימ טָאה ַײרעשזריה עדליוו

 ...טענ
 עטנעָאנ-קיטולב ןטראוו יוזא .טראוועג רימ ףא טָאה עטאלאּפ יד
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 -ייוואכ ייווצ ענַיימ אב רעמענעּפ יד .ןלאז-עיצארעּפָא ןופ ןריט רעטניה
 .רימ אב יװ ,רענעגָאלשרעד ןוא רעכיילב ךאס א ןעוװעג ןענַײז םיר
 ןעוו ,יירשעג"דיירפ םעד ןטלאהעגנַײא ייז ןבָאה שינרעטאמ סיורג טימ
 .עטקינַײּפעג ןייק טינ ןוא עקידעבעל א ןעזרעד ךימ ןבָאה ייז

 ןַײמ טלייצרעד ,ןרעה ןלָאז עלא זא ,ךיוה ןוויק א טימ בָאה ךיא
 אב ןטסעפ ןַײמ ןוא ןקינַײּפ ךימ ןעגנוָארד ענַײז ,ןעבמעד טימ סעומש
 .ןַײּפ רעשיזיפ רעד ןגעק טסעטָארּפ סלא ןבעל סָאד ןעמענ ךיז סולש

 ,טונימ קיסַײרד סושער ןַײמ ןיא טאהעג בָאה ךיא
 ןופ סולשאב םעד ןליפסיוא ךיא ףראד םורא טונימ קיסַײרד ןיא

 טָאה טיוט רעד .ןעוועג טינ זיא געווסיוא רעדנא ןייק .גנילַײרד רעזדנוא
 סעבמעד טימ שינעגעגאב עטייוצ יד יוװ ,ןקָארשעג רעקינייו ךימ
 .רעפלעהאב

 ךיא ,ןדײרנַײא ןעמונעג ןוא ןעגנאגעגוצ רימ וצ ןענַײז םירייוואכ יד
 רעגנירג טעוװ ייז ןוא ,רענעמ ןענַײז יז ,ןָאט טינ טשינרָאג ךיז טימ לָאז
 ,סולשאב םעד ןליפסיוא ןַײז

 -ָאמ ןייא ןעוועג זיא ןטנעמוגרא ןוא ןשינעדײרנַײא עלא יד ןשיווצ
 ;ןקָארשרעד ךעלקריוו ךימ טָאה סָאװ ,וויט

 ביג ,טעניבאק ןיא ןעבמעד אב טיוט םעד ןכאמ ךיז לעװ ךיא ביוא
 ליו רע סָאװ ,ץלא ןעמָאנ ןַײמ ןיא ןבַײרשנָא טַײקכעלגעמ א םיא ךיא
 ..ןסיבנסיוועג ןופ טאטלוזער א יװ דרָאמטסבלעז ןַײמ ןרעלקרעד ןוא
 ,ףָאס אזא ןרָאװעג זיא רעכעלגעמ ץלא ,טדערעג ןבָאה רימ רעגנעל סָאװ
 םירייוואכ ןבעגעגסיורא טָאה סָאװ ,רָאטאקָאװָארּפ א יװ ןבראטש ,ןיינ
 יוזא ,ןיינ ,טיױט םעד טכאמעג ךיז ןוא ןגָארקעג עטָאראכ ךָאנרעד ןוא
 .טלָאװעג טינ ךיא בָאה ןבראטש

 ךיז טימ לע ךיא זא ,טגָאזעגוצ ייז ,םירייוואכ יד טקִיוראב בָאה ךיא
 .ףורסיורא ןטייווצ ןפא ןטראוו ןעמונעג ןוא ,ןָאט טינ טשינרָאג

 ,ךאוו ןוא םירייוואכ יד ןופ טַיײקמאזקרעמפוא יד ןדנעוווצּפָא יידעק
 -עג רימ טָאה עמ .קירעגנוה קראטש ןיב ךיא זא ,טרעלקרעד ךיא בָאה
 .רעסעמ א ןוא טיורב ןבאל ןבלאה א ןבעג

 -עגפורא ,טיורב קיטש א ןטינשעגּפָא ,לקניוו א ןיא קעווא ןיב ךיא
 .ךוט א סעציילּפ יד ףא ןפרָאװ

 ןייק ןעוועג טינ זיא ןטכארט גנאל .טונימ טכא ןבילבעג זיא רימ
 סָאד ןטינשעג סָאװרָאנ בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,רעסעמ ןבלעז ןטימ .טַײצ
 ןופ ןרעדָא יד ןדַײנש ןעמונעג ךיז ךוט רעד רעטנוא ךיא בָאה ,טיורב
 .טנאה

 קראטש טָאה טנאה עטכער יד ןוא ,סּפמעט א ןעוועג זיא רעסעמ סָאד
 ךיא .טינ ךיא קנעדעג ,טרעיודעג טָאה ןדיײנש סָאד לפיוו .טרעטיצעג
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 ןטיהראפ טימאב ךיז ךיא בָאה סעגער עטשרע יד ןיא זא ,רָאנ קנעדעג

 ...םירייוואכ יד ףא ןגיוא עכעליירפ טימ ןקוק ןוא םענָאּפ ןפא טַײקַיור יד

 םָארטש א ןוא ,קעטייו ןקראטש ןייק טינ טליפרעד ךיא בָאה ךָאנרעד

 טולב סָאד .ןרעדָא ענעטינשעצ יד ןופ ןָאטעג סָאג א טָאה טולב םעראוו

 דרע'רד ףא טזָאלעגּפָארא ךיז בָאה ךיא זיב ,טקרעמאב טינ ןענורעג טָאה

 ...ןייזטסּוװאב םעד ןריולראפ ןוא

 ךיא בָאה ,לָאטיּפש-עסיפט ןיא ןגעלעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ןעמענ ךימ ןעמראדנאשז יד ןעמוקעג ןענַײז'ס ןעוו זא ,טסּוװרעד דךיז

 ,טולב עשזול א ןיא עטשעלאכראפ א ןגעלעג ךיא ןיב ,רעהראפ ןפא

 .קַײרטש-:רעגנוה א טנוװֶָא ןקיבלעז ןיא טרעלקרעד סָאה עסיפט יד

 -רא רעװָאװל יד וצ ןעגנאגרעד זיא דרָאמטסבלעז ןַײמ טימ לאפ רעד

 "רוק א ףא .ןעורמוא ןוא ןטסעטָארּפ עקראטש ןפורעגסיורא ןוא רעטעב

 יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא עסיפט רעקצול רעד ןיא ןענַײז טייצ רעצ

 יײןעגנוקינַײּפ

 טאמוהההוה  התהשאיוה מאהאיופ םמשאאדרפ סאונאקעמא םמנההא םואתמאמאנ טסהעמאוו ווםשש נו טנאמצרומפ סאממתמאמממ :ציוד ארמא טאטשמראהע טאעאמאמרמ םרשטעגננ טאמתאאיאנמ םםמואממתנ .טעטאוהאהא טטיואההה טםעטטאטמא0 וםאממאא טסײצאטעטא

 "עג ןגיוושנא זיא עניאה .ןגער א ןסָאגעג ץלא ךָאנ טָאה ןסיורד ןיא
 טלָאװ ריא יו ,ןטניה ףא טגיילראפ טנעה יד ,רימ ןגעק ןענאטשעג ,ןרָאװ
 סעניאה טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ָאניק ןופ .םארש ןפא ןקוק ןעוועג רעווש
 ,למוט ןוא רעטכעלעג טימ רעמיצ םעד טליפעגנָא ,םינייכש

 טליפרעד ,טנאה עקניל יד קראטש ןקירד ריא ןזיוואב זיולב בָאה ךיא
 טַײקצלָאטש א ןוא ,םארש ןקיקעַײרד םעניילק םעד רעגניפ ענַײמ ןיא
 ןדימ ןטימ יורפ רעקירעדינ רעד ראפ טַײקצלָאטש א ,ןלאפאב ךימ זיא
 .ןגיוא עגולק עפראש ןוא םענָאּפ ןשיזיגריק
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 ראיטכער עטָאמ
 רעדירנ

 ןוא ,עכעלבַײל ,עטנעָאנ ירד ,טנאוו ןופ ןטָאש ןיא ןסעזעג ןענַײז ריז
 .טסעומשעג ךעלמייה יוזא

 ןופ ןפָאלטנא סָאװרָאנ זיא ,רעטסגנַיי עמאס רעד ,זדנוא ןופ רענייא

 -ראווש א ,רעקניצרוק א ,רענַײגיצ רעקירָאי-17 א זיא סָאד ,רָאבאט א
 -בלעג ,רעשיפרָאד א ,רעטייווצ רעד .עקמָאר רע טסייה ןסייה ןוא ,רעצ

 םיא ןעמ טפור ןפור ןוא .םענָאּפ ןפא ךעלעקנערּפש טימ טאי רעכעל

 ,ןאשטוב סורטעּפ
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 ןיב ךיא ,טליוו ריא יו ךימ טפור .רעכָאב רעקידלטעטש א ,ךיא ןוא
 ,רעצראוש א זא ,טגָאז עמ ,רעצרוק ןייק טינ ןוא רעכיוה ןייק טינ
 ,ןדייב ייז אב יװ ,רעסערג רימ אב ,סיוא טזַײװ ,זיא זָאנ א ןוא

 .(סעכַיײש ןייק טינ זָאנ רעד וצ טָאה גנולייצרעד יד)
 -אטש עכיוה יד ףא ןרעטעלק ןוא טנעה יד ראפ ךיז רימ ןעמענ טָא

 -ָאטש רעד ייבעג ןופ סנסופוצ ןעגנולקעג ןיוש טָאה'ס .ייבעג ןופ סעג
 -עגּפָא יד זדנוא ףא ןטראוו סע .סעמראוו ךָאנ ןיוש זיא'ס .סלער רענעל
 ...ודנוא ףא ןטראוו סע ,טנעמעצ טימ ךעלסעק עטליק

 טלעזנעּפ עצראווש סָאד ,ןזיוה ענעטנעזערב ערעווש יד טבייה עקמָאר
 סורטעּפ .טכארטראפ זיא ןוא טלּפאצ ,טלּפאצ ןרעטש ןַײז רעביא רָאה
 עמעראוו עיורג יד טימ טצירּפש ןוא לברא ןא ראפ םיא טלאה ןאשטוב
 ,ןגיוא

 יו ,טנעה עטראה עניוזא טקנוּפ ןרעו ריד אב טעװ רָאיארעביא --
 ...רָאיארעביא ןעמוקאב רימ יוװ עיצאקיפילאווק א ...רָאיארעביא .זדנוא אב

 ךעלעקַײק עלעקנוט יד ,ןזיוה ערעווש יד ץלא ךָאנ טבייה עקמָאר |
 א ךיז טצלעמש סע ּוװ ,ליומ ןיא ןוא ןעמערב יד ןיא ןעלטניּפ ,ןעלטניּפ
 .רענייצ עסַײװ דנאר רעטכידעג

 ...רָאיארעביא ---
 ןקור ןפא ןרעטעלק ןוא סעגאטש יד ףא ךעלעמאּפ ךיז ןבייה רימ

 .גראב ןכיוה א ףא יו ,עדַײבעג רעד ןופ
 .םעטָא םעד רעביא טּפאכ ןוא ּפָא עלַײװ א ףא ךיז טלעטש עקמָאר

 ןטנעָאנ א טימ םיא טמעראוו ןוא רעטנוא םיא טבייה ןאשטוב סורטעּפ
 טעװ דלאב טָא ,ןעוועג טינ לָאמניײק ,רעדורב ,ךייה אזא ףא --- לכיימש
 ,רעכעה ךָאנ ןבייהפוא ךיז רימ ןלעװ ,למיה רעד ןַײז

 ,סיפ ערעזדנוא ךיז ןעטוּפעצ ןוא ךיז ןרילראפ סיפ דלאוו א ןשיווצ
 -- טַײז א ןיא לציק א םיא טוט ןאשטוב סורטעּפ ,ץפיז א טוט עקמָאר
 ...רעכעה ךָאנ ןבייהפוא זדנוא טע'מ

 ,ףורא ףא רעוװש יוזא ךיז טיצ רענַײגיצ ןופ רעּפרעק רעגנוי רעד
 ,ּפָאק רעצראווש רעגנוי ןַײז טכארטאב ןוא ךעלעמאּפ יוזא ךיז טגיוו סע ןוא

 ענַײז ןופ ךעלעקַײק עקידנעקנעב יד ןיא ךיז טלגיּפש ןוז ןופ דלָאגניג
 ,ןגיוא

6 

 ןוא רענַײגיצ רעגני א ףוא טבעװש לגיצ ןופ עלעכיור ןטיור ןיא

 עציײלּפ ןַײז ףא עלזָאק יד .עיזאטנאפ א ןיא יװ ,עלַײװ עלא טדניוושראפ

 עלזָאק א קָאטשיר ןפא קידנרעקסיוא ןוא .עסיורג ןוא ערעווש אזא זיא
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 טעשָארָאּפראפ םיא טָאה לגיצ ןופ ךיור רעד .ץפיז א רע טוט ,לגיצ טימ
 -נעפ עקידלּפאצ סָאד ןרָאװעג זיא טיור .ןעמערב עצראווש עטכידעג יד
 ךעלסיפ עצרוק ענעגיובעגסיוא סָאװטע ףא .ןרעטש ןַײז רעביא רָאה עלעז
 -ניוו עטַיװ עטנאקאבמוא ףא טקוק ןוא קָאטשיר ןכיוה א ףא רע טייטש

 .ךעלעק
 עכעליירפ א טנירג סע ּוװ ,טרָאד ,טָאטש ןופ ןגערב יד רעסיוא ,ןיהא

 -פיונוצ ןיילק א טעּפָאס סע ּוװ ,לכַײט גנוי א ךיז טלגיּפש סע ּוװ ,עקנַאל
 לדלעוו ןיא ןטרָאד .,קילב ןַײז ןופ לארטש א טלאפ ,לדלעוו טעילוטעג
 ןופ רעטַײש רעד ןעַילטרעד טרָאד ךָאנ זומ'ס .ןרָאלראפ סעּפע רע טָאה
 ןכוז עמאמ ןוא עטאט ,טכער'ס .ןזָאלראפ טָאה רע סָאװ ,רָאבאט םענעי
 ףא םיא טכוז סע .לקעשָאל ןּפָאלטנא ןא יװ ,םיא ןפור ןוא טציא םיא
 יד טימ עטרענַײגיצ עגנוי עקידנקָאל יד טָא ,עראמ לדיימ ןַײז סיוועג
 לכַײט םענעי וצ יז טמוק ,טכער'ס ,טכאנראפ עלא טָא .ךעלגייא עקיטכיל
 יד אב ךָאנ ךיז טגערפ ןוא לרעסאוו ןכעליירפ םוצ טעשטּפעש ןוא
 ;ךעלכעילאווכ עקידנלַײא

 ,ךעלרעסאוו ,רעשפע ריא טָאה ,רענַײגיצ םעד ןעמָאר ,ןעמָאר --
 ?ןעמוקעגניהא עמָאר ןַײמ זיא ּווװ --- ןעזעג

 רָאבאט ןיא רענייק ,טנעקרעד טינ סיוועג ףא טציא םיא טלָאװ יז
 .טנעקרעד טינ טציא םיא טלָאװ

 יד טָא .טעברא טימ טלעװ א ,םיא םורא טלעוו עַײנ א ךָאד זיא'ס
 ,קראטש יוזא םיא ןסַײב טנעה יד ,טנעה

 ...טנעה יד ראפ ןָא םיא טמענ יז ןעוו טָא
 ןופ טצָארּפשעג שזא ןבָאה ךעלעקַײק עלעקנוט עטעשַארָאּפראפ ענַײז

 ןַײז טרעטיצ סע ןוא ערומשז א ךיז ייז ןעוט ןַײש ןגעקטנא .ןעמערב יד
 :טגָאז רע ,סענורטס עקידנעקנעב טימ לָאק

 יד טָא ..טרָא רעדנא ןא ןיא ןעוועג ,ךיז טכאד .,יז זיא ןטכענ --
 ...ןטכענ .ןוז

 -יילק ןַײז ןוא ,עלזָאק רעטסוּפ א טימ עלייוו א ףא טדניוושראפ רע
 -צולּפ יוזא יצ א םיא טוט סע ,רעטערב ףא ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו ןטָאש רענ
 ,ּפָארא ףא גניל

 עסיורג ףא לגיצ סענאמרופ ןריפ ַיײבעג ןופ סופוצ ,ןטנוא ,טרָאד
 ,דרעפ עשינאמרופ ערעווש ,עסיורג יד ךיור-לגיצ ןופ ןענַײז טיור .סעראק
 יו ,ףיונוצ ךיז ןסיג ןוא ןביוטש יד ןעור סעציײלּפ עשינאמרופ ףא ךיוא
 ,ןייטש

 רעד עקמָאר ןרָאלראפ יוזא םורא ךיז טיירד סעראק עסיורג יד אב
 עשידרעפ ןופ ביוטש םעד רע טבַײר טנאה רעקידרעטיצ א טימ .רענַײגיצ
 יז .ןַײרא םענָאּפ ןיא םיא ףמאד ןסייה טימ ןעמעטָא דרעפ יד .סנקור
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 א ןיא יװ ,םורא ךיז טיירד רע ןוא ,ןקע ערעווש עסיורג טימ ןסַײמש
 ,לטניוו עשירפ עליק סָאד טגנילש ןוא ,רעכיוו

 עטביוטשראפ עסיורג טימ לסיירט א םיא וצ ןעוט סענאמרופ עסיורג
 ;:רענייצ עטלעגראפ עסיורג טימ ךאל א טשרעמיולקוצפא ןעוט ןוא דרעב

 !טסולג ץראה סָאד לדרעפ רעסָאװ ,קָאנאהיצ ,ףיוק ,ונ ,קָאנאהיצ --
 -ראפ ןוא ךעלעקַײק עטערומכראפ יד טימ לטניּפ א ןרָאלראפ טוט רע

 רעמ ךָאנ טרעוו ןרעטש ןַײז ףא רָאה עלעזנעּפ סָאד .רעמ ךָאנ ךיז טריל
 םיא טמעלקראפ'ס .ןרעפטנע וצ סָאװ טינ טסייו רע ןוא ,טכארטראפ
 ןַײז אב .ןעזעג טינ דרעפ עסיורג עניוזא לָאמנייק טָאה רע .ץראה סָאד
 טּפעלשעג םיוק טָאה סָאװ ,עלכארד עטלא אזא ןעוועג זיא ,עלינאד ,ןטאט
 "אט ןיא רעטצעל רעד ןּפעלש ךיז טגעלפ ,עלינאד ,עטאט ןַײז .סיפ יד
 ןפילכָאנ טגעלפ רע ןוא ,סופוצ ןייג קידנעטש טגעלפ עמאמ ןַײז ,רָאב
 ,ןגָאװ ןכָאנ לרעזאכ ןיילק א יו

 רע'ט דרעפ ףא ןטַײר רָאנ ,דרעפ ןייק ןטיבעג טינ לָאמנייק טָאה רע
 ,ךעלסיפ עניד טימ דרעפ א םיא טיג עמ ןעוו טָא .לָאמ ךאס א ןטירעג
 ,םיא טיג עמ ןעוו טָא .ןטַײר ףראד עמ יװ ,ןזיוואב רע טלָאװ

 ,ןקע עסיורג טימ דרעפ עטביוטשראפ רעקיטסאה ךָאנ ןסַײמש סע
 טעילוק טָא-טָא .לסיירט א ךיז רע טוט סיפ ערעייז ןופ ּפוט ןדעי ןופ
 ,עציילּפ ןַײז ןופ עלזָאק ענרעצליה יד ּפָארא ךיז

 .ביוט זיא רע ,םיא וצ טדער עמ סָאװ ,טינ טרעה רע
 עטכלאקראפ טנעוװ ןופ ּפָארא ןעקוה -- !לאירעטאמ !לאירעטאמ --

 -דניווש סע .רענייטש יו ,סעליוק ערעייז ןלאפ ךייח רעד ןופ .סעראילומ
 קראטש יוזא ןצירק סע ,סעקשטאט ענעדָאלעגנָא רעווש ַײבראפ ןעל
 -יל רעביא סיפ רעווש יוזא ןעּפוט סע ,סרעבייה עשירטקעלע עכיוה
 ,סעגאטש ךיז ןגיוו ,ךיז ןגיוו סע ,סרעט

 ,ךיז טכאד םיא .ןרעיױא יד ןיא םיא טשיור --- !אילָאה !אילָאה ---
 יוזא ןעשטשָאװכ סע ,דלעפ םענירג םענעּפָא ןיא ןגָאא דרעפ סענובאט
 יד טימ ןעלסיירט סעטרענַײגיצ .ןשטַײב יד טימ רענַײגיצ ךעליירפ
 עטעזרומראפ טימ ןעקסעילּפ ךעלרענַיײגיצ ןוא ,סעברָאט עטסוּפ עסיורג
 ,לצנעט א סיוא ןעּפָאה ןוא ךעלטנעה

 !אילָאה !אילָאה ---
 סע יו ןוא סעגאטש רעביא סיפ יד םיא ןבייה סע יװ ,טינ טליפ רע

 ריש ןוא עקנאלּפ א ןָא ךיז טעקיטָאּפס רע .ףורא ףא םיא טיצ סע ,טיצ
 ,םוא טינ טלאפ רע סָאװ

 לָאק טנאקאב א ,ןלאפ טינ םיא טזָאל ,רעטנוא םיא טּפאכ רעצעמע

 טע'מ ,ןלאפ טינ רָאט עמ ,עשזורד ,לאפ טינ -- רעטנומ א םיא טוט

 ,.,לאפ טינ ,ןכאל
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 טָאה רע ,ןכוז ןעגנאגעג םיא זיא רע ,ןאשטוב סורטעפ זיא סָאד
 םיא לָאז'ס רעוו ,ןעוועג טינ זיא'ס ןוא !לאירעטאמ -- טעקוהעג ,טעקוהעג
 ,ןעגנאלרעד לגיצ

 עשטשיװס א סורטעּפ טָאה -- ,עלארד טכאמעג זא ,טניימעג --
 ...טניימעג בָאה ךיא ןוא ,טסבעל וד --- .רעיוא ןא ןיא םיא ןָאטעג

 אזא טימ רע טָאה טקוקעג ,סיפ יד טּפעלשעג רעווש טָאה עקמָאר
 ענרעצליה יד ןוא ,ןגיוא יד ןיא טפאשקנעב רעטכַײפ רענעסָאגעגנָא ןימ
 ,ךיז טכאד ,טציא טָאה רע .טלבמָאבעג ךיז טָאה עציילּפ ןַייז ףא עלזָאק
 ,ךעלעמאּפ טנאּפשעג טָאה רע .םיא וצ טדער עמ סָאװ ,טרעהעג טינ ךיוא
 -עגפוא רע טָאה קידנעייג .געוו ןרעווש ןסיורג א ןופ קידנעמוקנָא יו
 ,רעוואכ ןכעלבלעג ןַײז ךָאנ ךיז ןגיוצעג קידלושמוא ןוא ראגיצ א טיירד
 ,ןאשטוב סורטעּפ טסייה סָאװ ,גנוי ןרעַײט ןווארב םעד טָא

 רענעדָאלעגנָא רעסיורג א טימ טנאּפשעג רע טָאה םורא עליו א ןיא
 ענַייז רעטנוא סעקָאטשיר טעּפירקסעג ןבָאה סע ,עציילּפ ןַײז ףא עלזָאק
 ךיז טָאה ּפָאק רעצראווש רעליוה ןַייז .ךעלסיפ ענעגיובעגסיוא עצרוק
 ןופ ןענורעג יו טָאה ןגיוא יד ןיא טפאשקנעב עטכַײפ יד ןוא ,טגיוועג
 .ןעמערב יד רעטנוא

 .עציילּפ ןַייז ןופ ןטָאשעג ךיז טָאה לגיצ טימ גראב א "!ךע !אילַאה,
 ,םיא םורא ךעלכיור עטיור טבעוושעג ןבָאה'ס
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 ךעלטעב ענרעצליה ערעזדנוא .קאראב ןייא ןיא טבעלעג ןבָאה רימ
 ןעוועג טינ זיא ןעקמָאר אב .ערעדנא יד ןבעל ענייא ןענאטשעג ןענַיײז
 םיא בָאה ךיא .סנּפָאקוצ ןגייל סָאװ ןעוועג טינ ,ןקעדוצ ךיז סָאװ טימ
 עטלא ןא ןבעגעג םיא טָאה ןאשטוב סורטעּפ .עלעשיק שימייה א ןבעגעג
 :טגָאזעג ייברעד ןוא עהורעד

 "רעביא ,ץעניטסָאה סעמאמ רעד ,םייה רעד ןופ קנעדנָא ןא ךָאנ --
 .ןקעדוצ ךיז סָאװ טימ ןבָאה ךיוא וט'ס רָאיא

 זיב ךאס א ךָאנ -- ,טכארטראפ עקמָאר ךיז טָאה --- ,רָאיארעביא;
 "?רָאיארעביא

 ןופ טּפאלקעגפיונוצ ןעוועג ןענַײז ךעלטעב ענרעצליה ַײרד עלא
 ,טדערעגפיונוצ יװ ,ןעּפירקס ןגעלפ ייז .ץלָאה ןבלעז םעד ןוא םענייא
 ןטימ ןסיגפיונוצ ךיז טגעלפ סע .םיטש רעבלעז רעד ןוא רענייא טימ
 ןיא טבעלעג יו לַײװרעד ךָאנ טָאה רע .ץפיז רעפיט א סעקמָאר ּפירקס
 ןוא זדנוא ןופ טַײװ ןעוועג זיא סָאװ ,לטלעוו א ,לטלעוו רעדנוזאב ןימ א
 .ךעלדנעטשראפמוא
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 --- עקשטולָאּפ רעד וצ טַײװ ךָאנ זיא יצ ,ךָאנ ךיז רע טגערפ גָאט עלא
 טלייצ רע ,רָאי א ראפ סיוא םיא אב ךיז טיצ ,סיוא טזַײװ ,גָאט רעדעי
 ,טצפיז ןוא ,געט יד ,ייז

 -נעטש טקעטש קאראב ןופ רעטצנעפ ןסיורג ןקידנגעקטנא םעד ןיא
 ןופ ןרעדעי אב .ענָאװעל רעד ןופ ליוק רעבלעז רעד ןוא רענייא קיד
 ,ליוק ןלעג םעד ףא קוק רעדנוזאב א זיא זדנוא

 ,עקמָאר טגָאז --- ,יז טילפ םָאּפָאלאג ,םָאּפָאלאג --
 ,סורטעּפ ךיז טרעווש -- ,סעבריק א ףא ךעלנע --
 ןיא ענָאװעל יד סיוא טעז יוזאיו ,רָאנ טכארט ךיא ,טשינרָאג גָאז ךיא

 טקוק טציא זא ,טכער'ס .לטעטש ןַײמ רעביא טגנעה סָאװ ,למיה םענעי
 ןַײש ריא .לביטש סנטאט ןַײמ ןופ רעטצנעפ ןקיפיוה םעד ןיא ןַײרא יז
 סָאװ ,ןוויוא םענעכָארקעגּפָא ןסיורג םעד ףא ןלאפ טציא סיוועג ףא זומ
 קידנעטש יו ךיז זומ סע .לקניו ןיא רעקידניז א יװ ,טקוראפ זיא
 עסיורג ,עסַײװ רעזדנוא ענָאװעל רעד ןופ לדער םענעדליג ןיא ןצלעמש
 ןוא עטכארטראפ אזא קישטעּפירּפ םאב ןגיוצעגסיוא טגיל סָאװ ,ץאק
 .עזייב

 -טנא זיא רע יוזאיו ,ןלייצרעד לָאמאכָאנ עקמָאר טציא טעװ רעשפע
 ?רָאבאט ןופ ןפָאל

 .ןלייצרעד וצ טשינרָאג טגיילעגפוא טינ רע זיא טנַײה ,טינ טנַײה
 סָאװ ,ןזיוואב רע טָאה ןטכענ .טלייצרעדעגסיוא ץלא רע'ט ןטכענ ,ןטכענ
 .ןעק רע

 .ראה א ןופ רענעט עכעלמייה טימ קאראב רעד לֹופ ןרָאװעג זיא'ס
 ןגנירג ןרעטנוא עגָאלדָאּפ ןופ רעטערב יד ןביוהעג ךיז ןבָאה'ס ,עינָאמ
 .ךעלסיפ עשרענַייגיצ עקנילפ ןופ ןעּפוט

 !אילַאה !אילָאה
 רעדלעוו רעביא ןוא רעדלעפ רעביא
 עטיראגראמ טעּפָאה ,טעּפָאה

 ,רענלעז יד טימ

 טנעה ,לדיל ענדָאמ ןימ אזא ןעגנוזעג קיטסאה ןבָאה ןעמיטש עכעלטע
 -פוא ןגיוו ךיז טרעהעגפוא טינ ןבָאה'ס ןוא ,ןעקסעילּפוצ ןעמונעג ןבָאה
 :ןעמיטש עטבעלעג

 ,עטיראגראמ טעּפָאה ,טעּפָאה
 ןופ רענעט עכעלמייה ךָאנ טקנעבעג יוזא ךיז טָאה םעד ךָאנ ןוא

 ,ץנאט רעכעליירפ רענעגנאגראפ א טמעלָאכעג ךיז טָאה'ס ןוא .עינָאמראה
 טעשטרָאקעגפיונוצ קידנגיל ,עקמָאר רענַײגיצ רעד טנייוועג טָאה'ס

 עּפאראצ א לצרעה ןַײז םיא טלָאװ עמ יװ יוזא ,טנייוועג ,לטעב ןַײז ףא

205 



 סורטעּפ םיא םורא ןסעזעג זיא עקשָאמראה רעקידנגַײװש א טימ .ןָאטעג
 :טקִיוראב םיא דנאנאכָאנ ןוא ןאשטוב

 רענייק זא רָאנ ,טנייוועג לָאמא ךיוא בָאה'כ .עשזורד ,ןייוו טינ --
 .טרעהעג טינ'ט רענייק זא ,טקנעבעג ;ןעזעג טיניט

 א ןרעהסיוא םאב רעטקָאד א יװ ,טעילוטעגוצ םיא וצ ךיז טָאה רע
 ערעייז ןופ סנטָאש יד ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע ןוא ,ץראה קנארק
 .ּפעק

 ,עשזורד ,ןייוו טינ --
 ןופ לױק רענעדליג רעד רעטצנעפ ןיא טקעטשעג ץלא טָאה'ס ןוא

 -עג זייווקיצנייא ןוא ןרעטש טרערטעג ןבָאה טַײװ ץעגרע ןוא ,ענָאװעל
 ,טַײקטסוּפ ןיא ןלאפ

 ךעלרעַײּפ ןוא ,קאראב ןעמארעג ןיא ךעלטעב טעּפירקסעג ןבָאה'ס
 ,ןגיוא יד ןכאמוצ ןעמונעג ןבָאה ןקלאב ןפא

 .קאראב א ןפָאלשנַײא ןעמונעג טָאה רעווש ןוא ךעלעמאּפ

= 

 יוזא רע טָאה עקשטולָאּפ ןַײז ןופ טלעג ענעמוקאב עטשרע סָאד
 ןעוועג ןענַײז םיא אב .טלּפאצעג ךיז ןוא טנעה יד ןיא ןטלאהעג קראטש
 ,סנפיוה ענַײז ןיא טעּפירעג ןבָאה יז .ךעלרענעצ עַײנ טימ סנפיוה עלופ
 יז רע טּפוטש טָא .ןָאטניהא ייז טימ ךיז ןיהּוװ טסּוװעג טינ טָאה רע ןוא
 סנפיוה יד ןופ ןוא ,רעטייווצ רעד ןיא טָא ןוא ,טנעשעק ןייא ןיא ןַײרא
 ,סיורא טינ ייז רע טזָאל

 ןגיוא יד ןוא ,ןָאטעג גָאז א טבעלעגפוא יוזא רע טָאה --- ,ןגרָאמ ---
 ןופ שינעצראווש רעטכידעג רעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרא טינ ריש ןענַײז
 ..ןגרָאמ ,והוא ,ןענעקרעד טינ ךימ יז'ט ןגרָאמ -- ,ןעמערב יד

 א ראפ סָאװ ,ןגערפרעד ךיז טלָאװעג טינ םיא אב ןבָאה רימ
 -אבמוא ןא ,לדיימ א ןופ ןעמָאנ א סעּפע טנָאמרעד טָאה רע --- ,ןגרָאמ
 ץעגרע ןַײז זומ לדיימ סָאד .עטרענַײגיצ רעגנוי א ןופ ןעמָאנ רעטנאק
 ןענייפסיוא ךיז ןלעוו טלָאװ רע יװ ,ןפָא יוזא רע טלאה טלעג סָאד .טַײװ
 םיא טגייל ןוא סיוטש א ןסורטעּפ וצ ךיז רע טוט עלַײװ עלא .ריא ראפ
 .קָאטארב ,לייצ ;רָאפ

 טלקניפ ,טלקניפ רע ,סנַײז טלעג סָאד ןסאלעג יוזא טלייצ סורטעּפ
 ,םוא ךיז טגיוו ּפָאק רעכעלבלעג רעד ןוא ,ןגיוא עמעראוו יד טימ יוזא
 טָא -- ,ןעמוטש א טזַײװאב עמ יװ ,ןעקמָאר רע טזַײװאב רעגניפ יד ףא
 .עשזורד ,ליפיוזא ןוא ליפיוזא
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 טסייו רע ןוא ,אזא רענערָאלראפ א טַייז א ןָא ּפָא טגנירּפש עקמָאר

 טָא .טלעג ןפיוה םעד ןּפוטשנַײרא ענעשעק רעסָאװ ןיא ,טינ ץלא ךָאנ

 טגָאז סורטעּפ .ךיז רע טרעטַײװרעד טָא ןוא ,זדנוא םורא טנעָאנ רע זיא

 :רעיוא ןפא רימ

 .עלארד יד ןכאמ טינ לָאז רע איטָאכ --

 .ןסאג עשיטָאטש רעביא ןעיײרדניא ןענאּפש רימ .ךָאנ םיא ןעייג רימ

 ןופ ןביש עניורב ןיא ןרעיײפ עקיגָאט עטצעל טנערברעד ןבָאה סע

 רעכעד עשיטָאטש ףא ןצלָאמשרעד ךָאנ ךיז טָאה ןוז ןופ דלָאגניג ,ןרעיומ

 -כעלרעַײפ א טבעוושעג טָאה סע .סעמאילּפ עקיטולב יוװ ךיז טגיילעג ןוא

 טייג'ס ןוא גָאט א טייגראפ'ס .גנאגראפיןוז ןקידרעמוז ןביל ןיא אזא טַײק

 ראפ טנַײש יז .ןוז ענעגייא ןַײז טגָאמראפ טנוװָא רעד .טנווָא ןא ףוא

 ענעדנוצעגנָא סָאװרָאנ רעטרעדנוה ןיא .ןעמעלא ראפ יוװ ךַײלג זדנוא

 .ןוז רעקיטנוװָא רעד ןופ ןייש יד ךיז טגיוו ךעלּפמעל

 ןופ סעילאווכ ןיא סיוא ךיז רימ ןשימ סנּפָארט עסיורג ירד יו

 טוט עקמָאר .ּפָא ךיז רימ ןלעטש ענירטיוו רעדעי םורא .ןסאג עשיטָאטש

 ,לּפאצ א שזא

 .טפיוקעג רע טלָאװ ןלעראק ,טָא .ןלעראק ---

 סא שזא ןעניר סע ,ענירטיוו ןופ ןַײש ןיא ּפָאק ןַײז טנערב סע

 וצ םיא ןעיצ ןלעראק ךעלרינש עגנאל ןוא ןַײש ליפוצ ןופ ןגיוא יד

 ,טינגאמ א יו

 רע סָאװ ריש:-ריש ןוא ,לּפאצ א לָאמאכָאנ רע טיג --- ,ןלעראק ---

 .ענירטיוו ןופ זָאלג עטנַיישאב סָאד ּפָאק ןטימ טינ טראּפשעצ

 -ויִל א ראפ -- .קנוװ א םיא וצ סורטעּפ טוט -- ?לדיימ א ראפ --

 ?ןלעראק עצינווָאב

 ,ּפָא טגנירּפש ןוא רעפטנע ןא עקמָאר טוט --- ,והוא ...טגָאזעגוצ ---

 א ,עהע --- .זָאלג ןקידנדנעלב םענופ ּפָאק םענעדנוצעגנָא ןא טימ יוװ

 ...ךוא .,,לדיימ

 -עטכידעג ןיא ןרילראפ טינ ךיז יידעק ,טנעה יד ראפ ךיז ןעמענ רימ

 רעסיורג אזא ןגעקטנא עניילק עניוזא סיוא ןעעז רימ .ןשטנעמ ןופ שינ

 ןזומ רימ ,זדנוא ףא ןקוק עלא ,ךיז טכאד ?זדנוא טקרעמאב רעוו .טָאטש

 אראס ,טעז .ןעניושראּפ יַײרד עניוזא ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ןפראוו ךיז

 רעביא רימ ןבעווש ,ןעלגיופ עסַײװ יוװ ,ַײרד עלא .זיא זדנוא אב עלעגנעג

 סע ,זדנוא ףא טנעזערב רעטראה רעד טעשרוש סע ,ןסאג עשיטָאטש

 לכיט א ךיז טָאה לּפענק א סעשורטעּפ ןָא .לכיור סַיײװ א זדנוא ןופ טייג

 .טעּפעשטראפ לדיימ א ןופ

 ךיגפא ןוא לדייא יוזא ןָאטעג גיינ א ךיז רע טָאה --- ,טקידלושטנא ---

 ענַײז ,לּפענק ןַײז ןופ לכיט עטעּפעשטראפ סָאד ןרעטנָאלּפסױא ןעמונעג
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 טָאה ּפָאק רעכעלבלעג רעד ןוא ,טנערבעג ןבָאה ןגיוא עמעראוו עיורג

 לכיט ןטעּפעשטראפ םעד ןופ לדיימ סָאד .טלכיימשעג שירעגנויליווו יוזא

 קילב-עמָאקסאה א םענַײז ךעלגייא עשיצעק טימ ןעגנולשרעד יו טָאה

 ןיא ןבירעגסיוא םיא ןָא ךיז טָאה יז זא ,קידנקרעמאב טינ ,קצווא ןוא

 ,ךלאק

 טנאּפשעג ןוא ןָאטעג גָאז א ירד עלא רימ ןבָאה --- ,טקידלושטנא --

 ,רעטַײװ

 רעווקס ןשיטָאטש ןיא .סעקינאירּפ טימ לטיה א טפיוקעג ןבָאה רימ

 םעד ןעווארּפ ןעמונעג ןוא ,ןפארג יד יו ,טצעזעגסיוא ךיז רימ ןבָאה

 -אירּפ) סעקינאירּפ יד סיז ןעוועג ןענַיז ךעלנייוועגרעסיוא .טַײצלָאמ

 "עג ןיא ליומ ןופ ןעקמָאר אב .(עינאווערָאה רענעגייא רעד ןופ סעקינ

 עסיז יד ענטירּפס יוזא טפראוו רע ,לכיור ןרעבליז ןימ אזא ןעגנאג

 ןרערט ןָא שזא ןבייה טַײקסיז ןופ ןגיוא יד ןוא ,ליומ ןיא ךעלצעלּפ

 א קידנפראווניירא ,גערפ א םיא סורטעּפ טוט -- ?קאמשעג --

 ,ליומ ןיא עלעצעלּפ

 .ךיז טערומכראפ ןוא רע טרעפטנע -- ,והוא --

 -ערָאה רענעגייא ןופ סעקינאירּפ ןופ רעסיז ןַײז ךָאנ ןָאק סָאװ ---

 .ןעמוג ןפא םאט ןסיז םעד קידנליפרעד ,גָאז א ךיא וט --- ,עינאוו

 סורטעּפ טרעזאכ -- .,עינאווערָאה רענעגייא ןופ סעקינאירּפ --

 ןעמעראוו ןיא עלעצעלּפ א ךָאנ ןַײרא טּפוטש ןוא רעטרעוו ענַײמ רעביא

 ,ליומ

 עטכַײפ טימ עקמָאר עקָאמשט א טוט -- ,סעטארב .,סיז זיא'ס ---

 -עג -- .ענעלָאװשעגנָא יו ,עסיורג ןוא עלופ ןרעוו ןקאב יד ןוא ,ןּפיל

 .והוא ,קאמש

 ןוא .רעבליז לקיטש א יװ ,קינאירּפ א טקעטשעג טָאה טנאה ןַײז ןיא

 םעראוו ןפָא ןַײז ןיא ןצלָאמשעצ רעבליז לקיטש סטָאד ךיז טָאה דלאב

 .עלעווייא

 ןוא ,עטכארטראפ ןוא עטַײװ עניוזא ןעוועג טציא ןענַייז ןגיוא ענַייז

 .ךעלטַײה עקידנעקנעב טימ רעטַײװ ךיז ןעִיצראפ ייז זא ,טכאדעג טָאה'ס

 .ךיז טגיוועגוצ ןוא רעווקס ןופ רעמייב עטלא יד ףא טקוקעג טָאה רע

 טָאה לגַײװצ ןקורט א ,טנאה ןַייז ןופ קינאירּפ א ןלאפעגסיורא זיא'ס

 טָאה רע ןוא .סיפ ענַייז אב ןלאפעג ןוא ןכָארבעגּפָא ךייה רעד ןופ ךיז

 זדנוא .ליומ לופ א טימ ןגיוושעג טכארטראפ ןוא סיפ יד טימ טגיוועג

 ,לטלעוו רעדנוזאב א ןיא רעדיוו טציא טבעווש רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה

 בָאה ךיא .ךעלדנעטשראפמוא ןוא זדנוא ןופ טַײװ זיא סָאװ ,לטלעוו א

 -עג ךיוא ןסורטעּפ טימ ךיא ןיב קירוצ ןרָאי טימ :טנָאמרעד טציא ךיז

 ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא ןוא ,רעווקס ןיא טרָא ןבלעז םעד ףא ןסעז
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 זיב טקנעבעג ,םייהא טקנעבעג ןבָאה רימ .טַײװ-טַײװ ץעגרע ןעוועג
 טָאה סורטעּפ יװ ,ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ןייא רָאנ ,לָאמ ןייא .ןרערט
 -ילכעג ליטש ןוא ןגעלעג רע זיא עהורעד רעשימייה ןַייז ףא .טנייוועג
 ןוא רעקניראד אזא ןעוועג זיא רע .רָאי 16 ןעוועג ןאד זיא םיא .טעּפ
 סעדאטס ,זדנעג -- ףָאלש ןופ ןדייר טפָא טגעלפ רע .רעטערומכראפ
 "!איליהא !איליחא, ,ןבַײרט ,ןבַײרט ףָאלש ןיא רע טגעלפ זדנעג טימ
 ,ןצראה ןיא טקיטשעג ענַײמ טפאשקנעב יד בָאה ךיא .ןעַײרש רע טגעלפ
 -עג ךיא בָאה גָאט וצ גָאט ןופ .קנעב ךיא זא ,טסּוװעג טינ טָאה רענייק
 ךיא ,טפאשקנעב עכעלצונמוא יד ךעלסיבוצ רעיומראפ ךיא יוװ ,טליפ
 עקידנעקנעב סָאד ןצראה ןופ סיוא ךיז טבע סע יו ,טליפעג בָאה
 ,לכלעווק

 יד -- .דרע רעזדנוא םוטעמוא ,םייה רעזדנוא זיא םוטעמוא --
 .זדנוא ןופ ןגיולפעגּפָא ךעלעמאּפ ןענַײז ןעלגיופ עקידנעקנעב

 טינ ןוא רענַײגיצ ןכעלבַײל רעזדנוא ףא טציא טקוקעג ןבָאה רימ
 טנעה יד טימ יװ ..געט עקידנעקנעב ענעי ןָא ךיז טנָאמרעד קידנליוו
 ,ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא יז רימ ןבָאה

 םוצ ןייטשוצ ןעמונעג סורטעּפ טָאה -- ,עקמָאר ,א ,עקמָאר --
 רימ ,םוק טינא ,סעּפע לייצרעד ,עשזורד ,דייר --- ,רענַײגיצ ןקידנעקנעב
 לרעּפ בַײלק שטָאכ ,קיטכיל טרָאד זיא'ס ,טסעז .ןיהא ןָא ןריפ ךיד ןלעוו
 יד זדנוא ןגעקטנא דלָאגניג טימ טצָארּפשעג טָאה'ס -- .סנפיוה יד ןיא
 עסיורג ןעגנאגעגנגעקטנא יו זדנוא ןענַײז סע ,טָאטש עטלעהעגפוא
 .ןבעל ןופ ןרעַײפ עכעליירפ

 ןַײז טימ טמעראוועג םיא סורטעּפ טָאה --- !עקמָאר ,א ,עקמָאר --
 .עשזורד ...טרָאד ןָא ...םוק --- .לברא ןראפ ןגיוצעג ןוא לָאק

 רעוואכ רעזדנוא ןרָאלראפ רימ ןבָאה ןטנוװָא ענעי ןופ םענייא ןיא
 -יוא ןא יװ ,טכוזעג םיא ןבָאה רימ .ןסאג עשיטָאטש יד ןופ רענייא ףא
 טנָאקעג טינ ןוא טכוזעג ,טכוזעג ,ןשטנעמ טימ טָאטש א ןשיווצ ,רעצ
 ,ןעניפעג

= 

 טייג עס .קאראב ןיא לטעב טסוּפ א טנַײשאב טָאה ענַאװעל יד

 עלא .ָאטינ ץלא ךָאנ זיא עקמָאר ןוא ,ייווצ ךרוד ןעייג עס ,ךָאװ א ךרוד

 ,קידנסע ןוא .עשאק ענעשזריה טימ ּפָאט ןבלעז םעד ּפָא רימ ןכָאק טנוװָא

 רימ ןלעוװ קעלייכ ןַײז ,רעטירד א טלעפ סע זא .,ךיז רימ ןענָאמרעד

 םיא רימ ןלעו לטעצ םענופ .ץנאג ןַײז טעוװ קעלייכ ןַײז .ןזָאלרעביא
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 ענַײז ףא ןיוש טקאבראפ ןגיל טעברא ןופ םינָאמיס .ןקעמסיוא טינ

 .טנעה עגנוי

 קידנליוו טינ ןוא ,עינָאמראה רעד ראפ סורטעּפ ךיז טמענ טנוװָא עלא

 :סיורא םיא אב ךיז טסַײר

 ,ןגרָאמ ליּפש ,טנַייה ליּפש ,ָאטינ עקמָאר ,רעצנעט רעד ָאטינ ,ךע -

 .ָאטינ
 טימ ,עלזָאק ענרעצליה יד ןפָארטעג רע טָאה טעברא רעד אב ןטכענ

 טכארטאב טָאה רע .ןעגנאלרעד לגיצ זדנוא טגעלפ עקמָאר רעכלעוו

 :טגָאזעג ןוא ךאז ערעַײט ןימ א יוװ ץלָאה לקיטש סָאד

 טָא טּפעלשעגרעביא ריא טימ רע טָאה לגיצ רעטנזיוט ןייא טינ --

 .ןכָארבעגּפָא לטנעה א שזא ,עז

 ןא טימ ןגעלעג ,עלזָאק ענרעצליה יד ,ןגעלעג יז זיא לקניוו א ןיא

 ,טקנעבעג ,ךיז טכאד ,ןוא טנאה רענעכָארבעגּפָא

 ץלָאה לקיטש סָאד ןָאט ריר א סופ ןטימ טפָא ץנאג טגעלפ סודרטעּפ

 :ןגָאז ןוא

 רעטלא רעד ךָאנ טקנעבראפ ךיז ,ָאטינ ,לגיופ רעד ןפָאלטנא ---

 -ראפ ןיוש עצארּפ רענעגייא רעד ןופ סעקינאירּפ ...ןעמוק ט'רע ,טסענ

 ,,.טבוז

 -ירעצ רַאּפ א טקעטשראפ ןגעלעג ןענַײז סאפ רענעכָארבעצ א ןיא

 .עקמָאר רעניײגיצ םענופ ןזיוה יד ,ןזיוה ענעס

1 

 "ווא .ןעלמיה יד ןיא ןשעלסיוא ןביױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה טסוגווא

 ןבָאה דלאב ,דלאב טָא .דרע רעד ןופ ןפיולטנא ןעמונעג טָאה טסוג

 .טַײװ טינ רָאג זיא גָאט-טנגוי ןכעלרעקלעפנשיווצ םוצ ,וװעטמָאי רימ

 .ועטמָאי רעזדנוא ןַײז טעוו דלאב ,דלאב טָא

 ןוא ןסאג טנגוי רעזדנוא טימ ןציילפראפ גָאט םעד ןיא ןלעוו רימ

 .ערעזדנוא ןַײז טעוו טָאטש עצנאג יד .רעצעלּפ

 א יװ טָא ,געט ענעי ןיא ןוז יד טמעראוועג טוג יוזא ךָאנ טָאה'ס

 ןליפ רימ ,ּפָאק ןפא גָאט ןצנאג א זדנוא יז טגיל עלעקּפעק קידרעַיפ

 .ךאז ערעַײט א יוװ ,עציילּפ רעד ףא יז
 ?ןוז יד סעִימ טינ זדנוא טרעוו סָאװראפ
 -עּפ .ןערפאז לקיטש א יװ סיוא טעז ּפָאק רעכעלבלעג סעסורטעּפ

 -נערּפש יד טימ םענָאּפ ןלופ ןַײז ,טאי רעטוג רעכיוה אזא ,ןאשטוב סורט

 עקנילפ עניוזא טגָאמראפ רע .ןסעגראפ טינ לָאמנייק ךיא לעװ ךעלק
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 עיורג עפיט ענַײז ,עינָאמראה רעד ףא קיצראה יוזא טליּפש רע ,טנעה
 :רימ אב רע טגערפ גָאט עלא ,ןייכ ליפיוזא ןגָאמראפ ןגיוא

 ?ןגיוא יד ךאמראפ ךיא ןעוו ,סיוא ,עשזורד ,ךיא עז יוװ --
 ייברעד ,סעגארפ עטרעּפמולעגמוא עניוזא ןלעטש ביל טָאה רע

 ,ךיז ןקעלאב ןוא דניק א יוװ יוזא ןעלכיימש רע טגעלפ

 -אזוצ ןבָאה רימ .טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז גָאט ןייא ןיא
 ןופ ןדאירזאר עבלעז יד ןוא ענייא ןוא ,"טיצ, םעד טקידנעעג ןעמ
 .ןעמוקאב רימ ןבָאה סעראילומ

 ןוא ,ןבָאה ענעסאכ רימ ןלעװ ,סיוא טזַײװ סע יװ ,גָאט ןייא ןיא --
 םענייא ןיא רימ רע טָאה --- ,ןייג יימרא רעטיור רעד ןיא גָאט ןייא ןיא
 ןופ ןלָאװקעגנָא שזא ןוא טכארטראפ יוזא ןָאטעג גָאז א געט ענעי ןופ
 ןוא סנייא זדנוא אב זיא ,עשזורד ,לזאמ סָאד --- .דייר ענעגייא ענַײז
 .עבלעז סָאד

 טגעלפ רע ,לזאמ טרָאװ סָאד ןענָאמרעד טאהעג ביל טּפָא טָאה רע
 ,טיורב טימ סָאד טסע עמ סָאװ ,ךאז א ןגעוו יוװ ,םעד ןגעוו ןדייר

 .ךאז עקאמשעג א ,אכדאכדאכ ,לזאמ --

 ןוא לקניוו א ןיא ןצעזקעווא לָאמא ךיז טַײהניױװועג א טאהעג טָאה רע
 -- *סורטעּפ ,א ,סורטעּפ, :טַײז ןיא םיא סיוטש ,םיא וצ דייר .ןגַײװש
 ןוא רע טעקריפ לזענ ןטימ רָאנ ,טינ סּפיּפ ןייק עליפא טוט רע ןוא
 .וצ טלכיימש ןוא טקוק ,ךעלגייא עיורג יד טימ טגנערטשעגנָא יוזא טקוק

 :גערפ א טוט ןוא ךיז רע טנַאמרעד ןגרָאמ ףא
 ?ןסעגראפ בָאה ךיא ,טסניימ ?ןגָאז טלָאװעג ןטכענ רימ וט'סָאװ --

 ןָאט ןוא ףָאלש ןופ ןָאט ּפאכ א לָאמא ךיז רע טגעלפ טכאנרעדאכ
 .קעוו א ךימ

 ?טספָאלש וד ---
 ,ףָאלש ךיא --
 ?טמעלָאכעג טשינרָאג ךיז --
 .טשינרָאג --
 .ףָאלש ָאט ,טוג --

 רעד ףא לָאמ ןעצ רעשפע .עלַײװ עלא ןקעװ רע טגעלפ ןעקמָאר
 .ןקעוו םיא רע טגעלפ טכאנ

 .ףָאלש ָאט ,ונ ?טמעלָאכעג טשינרָאג ךיז ?טסּפָאלש וד ---

 ןוא ,טסוּפ זיא לטעב סָאד זא ,ןסעגראפ רע טָאה טַײצ עטצעל יד
 :לטעב עטסוּפ סָאד ןָאט קעװ א רע טגעלפ טַייהניױװעג ןופ

 ?טסּפָאלש וד --
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* 

 ,ןסירעגפוא קאראב ןופ ריט יד רעצעמע טָאה טכאנ א רענייא ןיא
 טשירפעגּפָא ןוא טנעוו ןשיווצ ןָאטעג ליּפש א טָאה לטניוו שירפ א ןוא
 טָאה ןרעטש א .ענַאװעל א ןָא טכאנ א ןעוועג זיא'ס .ּפעק ענעפָאלשראפ
 ,ןכוז טפראדעג למיה ןיא טכיל טימ ןעמ

 -עג טינ טָאה רע ,טקעװעג טינ סורטעּפ ךימ טָאה טכאנ רעד ןיא
 ןוא ,ןייטש א יװ ,רערעוש א ןגעלעג זיא רע ??טסּפָאלש וד, :טגערפ
 ,טעּפָארכעג

 -עגוצ םיא וצ רעצעמע ךיז טָאה ףָאלש ןיא יו ,טליפעג טינ טָאה רע
 -ראפ .םענָאּפ קידנפָאלש ןַײז טמעטָאאב ןוא םיא ןעמונעגמורא ,טעילוט
 ןא טימ עקמָאר םיא ןבעל טפָאלש סע זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה גָאט
 .ןדירפוצ ןוא רעווש יוזא טמעטָא רענַײגיצ רעד עקמָאר .ליומ םענעפָא
 -ייז םיא אב .ןעקמָאר אב טלעפ ליומ ןיא ןָאצ א :טּפאכעג ךיז טָאה רע
 םעד ןיא ךיוא .ןָאצ א טלעפ טנרָאפ ןופ טָא .רענייצ עצנאג ןעוועג ןענ
 ּפָארא ףא ןעגנאהעגּפָארא ןבָאה סע .לופ ןעוועג זיא לטעב ןקידנגעקטנא
 טשטילגעגּפָארא ךיז טָאה ןלעראק שטַײב א ,ּפעצ עצראווש עגנאל ייווצ
 ךלימ טימ לופ .עטרענַייגיצ רעגנוי א ןופ זדלאה ןצראווש םענעּפָא ןא ןופ
 ףא טליּפשעג ןבָאה ךעלעשטיינק-גרָאז ,ליומ סייה ןפָא ןא ןעוועג זיא
 רעד ןופ ןוא ,םענָאּפ קידנצייר גנוי א ןופ טוה רעטנערבעגּפָא רעד
 .טסירב יד טקוקעגסיורא ןבָאה עטפָאק רענירג רעטעיליּפשעגרעדנאנאפ

 .טעברא רעד וצ טנאּפשעג ןגרָאמירפ םענעי ןיא רעדיוו ןבָאה רימ
 יירד עבלעז יד ןיא ,רעדירב עכעלבַײל עמעראוו עטנעָאנ יירד עבלעז יד
 ןעגנאגעגכָאנ זיא זדנוא רעטניה .ןעמויטסָאק ענעטנעזערב עטכלאקראפ
 -נאגעגכָאנ .עטרענַײגיצ ענערָאלראפ סָאװטע יז טירט ערעכיז טינ טימ
 .טירט ערעזדנוא טלייצעג יװ ,ןעג

 םעד ךָאנ זדנוא זיא יז .עטרענַײגיצ יד טָא ,ןפורעג יז ןעמ'ט עראמ
 -אזוצ זדנוא טימ .רעטסעווש עכעלבַײל א יװ ,ןרָאװעג רעַײט ןוא טנעָאנ
 עקראטש למיה ןיא ןביוהעג ןעמאזווצ ,טרעטעלקעג סעגאטש ףא ןעמ
 ,טנעוו ענלגיצ

 זדנוא יז טָאה ,גָאט-טנגוי ןכעלרעקלעפנשיווצ םוצ ,װעטמָאי םוצ
 .ךעלדמעה יד ןשאוועגסיוא ןעַײרד עלא
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 רעֶקורד עמריא
 לסעבעלאב רענליוו סָאד

 -בישעג ןוא סעסַײמ טימ טרעהעגנָא ערזע ךיז טָאה ץעװַאּפיל ןיא ךָא ב

 סערזע םיא ןגעוו טלייצרעד טָאה סע .לסעבעלאב רענליוו םעד ןגעוו סעט

 סע ,עילעפאק-רעמזעלק רעצעװָאּפיל רעד ןופ רעריפנָא רעד -- עטאט

 -ַאוש ,סרעטעפ יד ,רעדורב רערעטלע רעד ,רעמזעלק יד טלייצרעד ןבָאה

 .םינייכש ןוא סרעג

 ןוא .וועשטידרעב ןיא טלייצרעד ןעמ טָאה ץעוװָאּפיל ןיא יו רעמ ךָאנ

 ןיא ,בוטש ןיא ןרעצָאדעּפ אב טלייצרעד ןעמ טָאה םוטעמוא יו רעמ

 .לוש-קיזומ רעַײנ סערזע ןיא ,םייה רעַײנ סערזע

 : : יב יי ליע טיט יפו
 שוי קי הב
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 -- ,ןלייצרעד רָאנ טינ ןלָאז רעמזעלק זא ,טלָאװעג ךיז טָאה ןרעצָאדעּפ
 טָאה עקאט ראפרעד .לסעבעלאב רענליוו םעד ןגעוו ןליּפש ךיוא ןלָאז ייז
 ,,לריוג ןטליּפשראפ םעד ןגעוו עיגעלע יד ןבירשעגנָא רע

 סָאװ ,םידימלאט סרעצָאדעּפ ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ערזע
 רענליוו סָאד םיא זיא גָאט וצ גָאט ןופ .עיגעלע יד טָא טליפעגסיוא טָאה
 ץלא םיא טָאה גָאט וצ גָאט ןופ ןוא ,ןרָאװעג רעטנעענ ץלא לסעבעלאב
 -עג ךיז טָאה ןערזע .ןקָארשעג ןוא ןגיוצעג .עשראוו ןייק ןגיוצעג רעמ
 ...טקידנעעג טָאה לסעבעלאב רענליוו סָאד ּוװ ,טרָאד ןבייהנָא טלָאװ

 -ניירא יידעק ,רעהא ןעמוקעג זיא רע .עשראוו ןיא רע זיא טָא ןוא
 עשראוו ןיא ָאד .ןטלָאגעגּפָא םיא טָאה'ס ןוא .לוש-קיזומ רעד ןיא ןטערט
 -עג ןעמאזוצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןענָארא טימ טנגעגאב ךיז רע טָאה
 .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעלָאּפָאטסאוװעס ןיא טליּפש

 טָאה ןָארא רעװָארגיזַײרג רעד ,רעטסעקרָא ןיא לדיפ רעטשרע רעד
 -עג טינ טָאה רע .ןעמונעגפוא ךעלטניירפ רעייז לָאּפָאטסאוװעס ןיא םיא
 טָאה רע ,ןעלוואאב םיא לָאז יקסווָאכינרעשט רָאשזיריד רעד זא ,טזָאל
 םיא ןפלָאהעגטימ ,םיא טימ טנרעלעג ,ןטנאקיזומ יד ראפ טביולעג םיא
 ןטייווצ םעד ןָארא טליּפש עשראוו ןיא ָאד .עטזָאלעגכרוד סָאד ןגָאירעד
 טינ זיא ןטנאקיזומ רעוועשראוו יד ןופ םיא וצ גנוטכא יד רעבָא ,לדיפ
 טָאה סָאד ,רעלָאּפָאטסאוועס יד ןופ גנוטכא יד רעדייא ,ערענעלק ןייק
 ןטימ טנאקאב םיא טרעצנָאק ןפא טָאה ןָארא ןעוו ,טליפרעד ךַײלג ערזע
 ,רעטסעקרָא ןופ ןטנאקיזומ יד טימ ןוא יקסלעבאש רימיזאק רָאשזיריד
 עמ .עגעלָאק א יװ ,ןטנאקאב ןטלא ןא יװ טנגעגאב ןערזע ָאד טָאה עמ
 טימ ,רעצָאדעּפ רערעל רעוועשטידרעב ןַײז טימ טריסערעטניא ךיז טָאה
 רימיזאק רָאשזיריד רעד ,ןיילא רע ןוא .טרעצנָאק ןגעוו גנוניימ ןַײז
 -מיס ןופ סעיציטעּפער יד ףא ןעמוק ןדאלעגנַייא םיא טָאה ,יקסלעבאש
 ןענַײז --- ,טגָאזעג םיא רע טָאה --- ,סעיציטעּפער, .רעטסעקרָא ןשינָאפ
 -עּפער ערעזדנוא .ןטרעצנָאק רעדייא ,קיטכיוו רעקינייװ טינ ךַײא ראפ
 ,"לוש עקיטכיוו א רעייז ךַיײא ראפ ןַײז ןלעוו סעיציט

 ןיא ןעמוקעג ערזע זיא טרעצנָאק ןכָאנ םורא געט עכעלטע ןיא
 .עיציטעּפער א ףא רעטאעטיערעּפָא

 -לעבאש רימיזאק טמױרעגנַײא סעּפע טָאה ןָארא רעװָארגיזַײרג רעד
 ןייא ןיא ןבָאה עלא ןוא ,ןטנאקיזומ יד טימ טדערעגרעביא ךָאנרעד ,ןיקס
 ,ייז ראפ ןליּפש סעּפע לָאז רע ,ןערזע ןטעבעג לָאק

 .ןערזע ןקָארשעגרעביא טָאה טַײקטכירעגמוא יד
 -ראפ ךיז ,לדיפ םעד ןגָארטעגוצ ךעלרעַײפ םיא טָאה עקטסיפראה יד

 ;טגָאזעג ןטנאקיזומ עלא ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןערזע ראפ טגיינ
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 ךַײא רימ ןליוו טציא ןוא ,ןליּפש טרעהעג ןיוש ריא טָאה זדנוא --
 ...ןרעה

 ןופ ריראב רעד ,םיטש ריא ןופ גנאלק רעקיטסורב רעמעראוו רעד
 טכאמעג טשינוצ ןבָאה ?דיפ םעד םיא ןבעגרעביא םאב רעגניפ עריא
 טימ גיוא ףא גיוא ןעזרעד ךיז טָאה ערזע .טכאדראפ ןוא לפייווצ סערזע
 ןיא ץלא ןרילראפ רעדָא ןעניוועג ןָאק עמ רעכלעוו ןיא ,טונימ רענעי
 !טלעוו רעד

 .אב טונימ אזא ןיא ןעמ ןָאק יו ?ןבייהנָא סָאװ ןופ ?ןליּפש סָאװ
 טסיב וד ּוװ ןוא קראטש טסיב וד ּוװ ,ןעמיטשאב ןוא ןבַײלקּפָא ,ןטכארט
 טָאה ערזע ?ןרעװ ןלעפעג טינ ןָאק סָאװ ןוא ןעמענסיוא ןָאק סָאװ ?ךאווש
 ,לדיפ ןופ סענורטס יד רעביא קימס ןופ ריראב ןטשרע םעד טגלָאפעגכָאנ

 .לסעבעלאב רענליוו םענופ דנּוװ יד טרירעגנָא טָאה קימס רעד
 רענליוו ןגעוו ,ןדיװָאד-לעיוי ןגעוו עיגעלע ןַײז ןיא טָאה רעצָאדעּפ

 -- ג"ָאכיײא, ןופ וויטָאמ םעד ריפניירא סלא טצונעגסיוא ,לסעבעלאב
 -כָאנ טָאה סָאװ ,קילגמוא ןגעוו ןוא ,ןדנּוושראפ זיא סָאװ ,קילג ןגעוו
 -ָאדעּפ ןופ וויטָאמטיײל רעד ןעוועג זיא סָאד .טירט ןוא טירש ףא טגָאיעג
 ,עיגעלע סרעצ

 ,ףָאס סדיװָאד-לעיוי ןופ רעצָאדעּפ ןָא טבייה -- ...?רעוועגאה ינא --
 ןבעל עצנאג סָאד ןטיילגאב ,בייהנָא םעד ןטכַײלאב לָאז ףָאס רעד זא
 ,סנַיז

 -ראוו יד רעביא רעלוד א םורא טפיול לסעבעלאב רענליוו סָאד..
 ;ךיז טגָאלק ןוא ןסאג רעוועש

 טקוק !טכאדעג ןשטנעמ ןייק ראפ טינ ,טכאדעג ךַײא ראפ טינ2
 רעד יו ?קעטייוו ןַײמ יו ,קעטייו אזא ןאראפ ךָאנ זיא'ס יצ ,טעז ןוא
 ..."!ךָארב רעד סיורג זיא םאי

 .ךיז אב רערעכיז ןוא רעטסעפ טרעוו ערזע
 .רָאי 5 ןופ רעטלע ןיא דיוװָאד-לעיי..
 ,ןעגנאלק טימ טלעוו א
 א ,טניוו א טפייפ סע ,רעטעלב ןעשרוש סע ,ןגַײװצ ךיז ןעדיוה סע.

 ןדייר עילאווכ א טימ עילאווכ א ,טעּפוילכ ןגער א ,רענוד א ךָאנ רענוד
 ,ןוז רעד ןופ ןלארטש יד טימ ךיז ןקיווק ןוא ןרעטאלפ ןעמולב ,רעביא ךיז

 ןוא ,רעמייב ןופ רעבַײל יד ןיא ןַײא ךיז ןדַײנש ןגעז ,ןעגניז ןגעז..
 לּפאלּפעג א ,ענעסקאוורעד ןופ יירעדיירעג א .ןלאפ רעמייב ,ןכארק רעמייב

 .װָאבעשיט ןגָאז ןדיי עמורפ עכלעװ ,סעניק) עליפט'רעיורט א -- הכיא 1

 ,"ַאכיא, ןיא קעסַאּפ א -- רבגה ינא 2
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 ןענַײז סָאװ ,יד ךָאנ ןייוועג א ,ענעריובעג-ַײנ ןופ ןייוועג א ,רעדניק ןופ
 ,טלעוו רעד ןופ קעווא

 ...ליטש ,אש ...רעדליּפעג א ,למוט א ,שאר א
 :טענַײט םיטש עשרעדניק א ןוא ,ךיז טייגראפ ענורטס א
 !ףלעה ,למיה ןיא רעטָאפ רעקידמעראברעד --
 "עמ יװ ,סענורטס עקירעביא יד רעטנוא ןּפאכ -- !ףלעה !ףלעה ---

 .םירעריוש
 רעקירָאיפלע רעד ,דיװָאד-לעוי ,לגנִיי עקירָאיפלע סָאד טגניז סָאד

 ...רָאכ ןַײז טימ לוש רענליוו רעד ןופ ןזאכ
 .ענעסאכ א ןעווארּפ לדיפ סערזע ןופ סענורטס יד
 ןרעטנָאלּפראפ רעכיוו ןיא ןוא עּפוכ רעד וצ טריפ "ןגינ-ןסאגק רעד

 -עגייב , א טימ "ץנאטי-זעגיורעב. א ,"סכעליירפ, א טימ "רעש; א ךיז
 ."קָאטש; א טימ "עלעמעס; א ,"על

 ..!ווָאטלזאמ !ווָאטלזאמ --
 טָאה רָאי 14 וצ ,טכאמעג ענעסאכ ןדיװָאד-לעיוי ןעמ טָאה רָאי 14 וצ

 יָאנ םעַײנ א ןוא יורפ עסעִימ א ,רעווש ןכַײר א ןעמוקאב דיװָאד-לעיוי
 .לסעבעלאב רענליוו סָאד -- ןעמ

 ..!וָאטלזאמ !ווָאטלזאמ --
 ךָאװ א סעקעּפָאק 450 לוש רענליוו רעד ןיא טמוקאב דיװָאד-לעיוי

 יד וצ טכאנראפ עלא ןוא ירפרעדניא עלא ןייג ןעגנּוװצעג זיא ןוא
 .רעסומ ןרעה רעגָאז-רעסומ

 רעטלייוורעדסיוא ןא ,רעטקישעג א -- רוביצ-ךעִילָאש א זיא ןזאכ א
 ןוא טָאג ראפ ןלעטשרָאפ ךיז רע ףראד רעכלעזא סלא ןוא ,לָאהָאק ןופ
 א ,עכָארב ןוא לזאמ ןופ ,עסָאנראּפ ןוא טנוזעג ןופ ןבעל א ןטעבסיוא
 ןוא רעדניק ןופ סעכאנ ןטעבסיוא ,קעטייווצראה ןָא ןוא עשוב ןָא ןבעל
 .רעדניקסדניק

 א טרעוו דיוװָאד-לעיוי ...ףניפ ,ַײרד ,ייווצ ,רָאי א יוזא ךרוד טייג סע
 סע ןוא ,רענעסקאוורעד א דיוָאד-לעיוי זיא טציא .רעדניק ןופ עטאט
 .רָאנעט סדיװָאד-לעיוי ןגעוו סעדנעגעל ןפאשעג ןרעוו

 עלא טימ ןוא ןטַײקכײװ עלא טימ ,ןטַײקניש עלא טימ םיטש א
 ,.טלעוו רעד ןופ ןסעקיסעמ

 םיטש סדיװָאד-לעיוי טרעהעג טָאה סָאװ ,רעקיזָאד רעד ,רע זיא רעוו
 ?ןרערט טימ ןרָאװעג ןסָאגאב טינ ,ןרָאװעג טרעטיצעגפוא טינ זיא ןוא

 -אבעלאב רענליו יד טענַײטעג ןבָאה -- ,רעד טָא ,רע זיא רע
 רענייק םיא רימ ןלעװ ,ןגָאז זדנוא ןוא רעהא ןעמוק רע לָאז --- ,םיט
 .ךעלגעמ טינ זיא סניוזא לַײװ ,ןביילג טינ

 ןַײז ףא לָאמנייק טָאה סָאװ ,דיגָאנ א ןענופעג ךיז טָאה ענליוו ןיא
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 טרירעג טינ ךאז ןייק ןופ ןבעל ןַײז ףא לָאמנייק זיא ,טנייוועג טינ ןבעל
 םיא טעװ לסעבעלאב רענליוו סָאד ביוא :טגָאזעג דיגָאנ רעד טָאה .ןעוועג
 -נוה ַײרד קעווא רע טיג ,ןכאמ קידנענייװ ָאש א ןופ ךעשעמ ןיא ןענָאק
 לָאהַאק םיא ףראדאב ,טינ ביוא .ןסעכראטציה עשלָאהָאק ףא לבור טרעד
 ,סעווָאדענ ןוא ןעגנורעַײטשאב עלא ןופ ןבעל ןַײז ןופ ףָאס ןזיב ןעיירפאב

 ..ןעוועג םיקסאמ זיא לָאהָאק
 :ףוג ןגעוו ןוא עמַאשענ רעד ןגעװ ןָאטעג גָאז א טָאה דיװָאד-לעיוי

 ןַײד ףא סענָאמכאר בָאה ,רענַײד זיא ףוג רעד ןוא ענַײד זיא עמָאשענ יד
 ...ימ רענעגייא

 ןייק טייג סע ןעמעוו ,שטנעמ א ,ןענייוו טינ ןעק סָאװ ,שטנעמ א ---
 !טינ שטנעמ ןייק ךָאד זיא ,ןָא טינ ךאז

 -עג ןסָאגאב זיא דיגָאנ רעד ןוא ,טונימ ףניפ ןייק ךרוד טינ ןענַײז'ס
 ...ןרָאי ענַייז עלא ראפ טנייוועג ,ןרערט טימ ןרָאװ

 -לעיוי ןעמ טגניז טלעוו רעד רָאג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא
 ןעמ טליּפש סענעסאכ עלא ףא ,ךעלקיטש עטלעטשעגפיונוצ סדיװָאד
 .."ןלארָאמ, ןוא *ןסכעליירפ, סדיװָאד-לעיוי

 ,!דיװָאד-לעיוי ןוא דיװָאד-לעיוי
 רעד :סעליפט ערעדנוזאב ייווצ ןשיווצ םעלק ןיא טבַיילב לדיפ סערזע

 ביל טָאה סָאװ ,ָאקשוינָאמ וואלסינאטס לָאיטסָאק רענליוו ןופ טסינאגרָא
 טזָאל ,למיה ןיא טָאג ןביול ןעגנּוװצעג זיא ןוא דרע רעד ףא ןשטנעמ םעד
 רעקירעדינ ץלא ,ּפערט ףא יװ ,ןאגרָא םענופ רענעט יד ףא ּפָארא ךיז
 ,רעפיט ןוא רעפיט ץלא ,רעקירעדינ ןוא

 עריד רעקידסענייכש רעד ןיא זא ,טסּוװעג טינ טָאה דיװָאד-לעיוי
 ָאקשוינָאמ ןוא ,ָאקשוינָאמ וואלסינאטס ןבילקעגנַײרא ךיז טָאה ןגעקטנא
 ןזאכ רעטסּוװאב רעד טניוװ םיא טימ סענייכשיב זא ,טסוװעג טינ טָאה
 ...יקסנושארטס דיװָאד-לעיוי ,לוש רענליוו ןופ

 ןענָאק לָאז רע ,טָאג ראפ טליּפשעג טָאה ,רעצָאדעּפ טסייוו ,ָאקשוינָאמ
 א טגניז לדיפ סערזע ןוא ,קידָאלעמ רעשיליוּפ רעד ,ןשטנעמ םעד ןעניד
 טפאשאב סָאװ ,ןשטנעמ םעד ,דרע רעד ףא ןשטנעמ םעד גנאזעג-ביול
 יד טגניזאב לדיפ רעד .ןטלעװו טפאשאב סָאװ ,ןשטנעמ םעד ,רעדנּוװ
 ,ןרעקא ,ןצנאלפ סָאװ ,ךיז ןעִימ סָאװ ,ןעיוב סָאװ ,טנעה עטעווערָאהראפ
 .ןדַײנש ןוא ןעייז

 רעייז ןופ ןטנאקיזומ יד סורג א רעביא טיג קידָאלעמ עשיליוּפ יד
 ערעייז ןופ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ערעייז ןופ ,דרע רעייז ןופ ,דנאל
 ,טנַיירפ ןוא םירייוואכ ,רעטכעט ןוא ןיז ערעייז ןופ ,סעמאמ ןוא סעטאט
 .ץנעט ןוא ןעגנאזעג ערעייז ןופ ,עביל רעייז ןופ ,טנגוי רעייז ןופ

 -ירפ ןופ גנאג ןטשטנעבעג ןטימ ךיז טגָארט קידָאלעמ עשיליוּפ יד
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 טרעוו ,רעשירפ טרעוו טרָאד ,טלאפ ןּפָארט ןַײז רָאנ ּוװ סָאװ ,ןגער-גניל
 ,טסקאוו ןוא טילב ,רעקיטפאז

 רעד --  ןטנעמורטסניא ערעייז טימ סורג ןראפ ןעקנאד ןטנאקיזומ יד
 .ןערזע רעטנוא טלאה רעטסעקרַא רעשינָאפמיס

 טימ ןדיָאד-לעיױי זיולב ךיז ראפ ןעזעג טשרע טָאה סָאװ ,ערזע
 -אעט-ערעּפָא רעוועשראוו ןופ עניב יד לָאמאטימ טעזרעד ,ןרעצָאדעּפ
 עקטסיפראה יד יװ ,טעזרעד רע .רָאשזיריד םעד ,ןטנאקיזומ יד ,רעט
 ,עפראה ריא ןופ סענורטס עלא טימ ףליהוצ םיא טמוק

 -קילג ןראפ טליפרעד ךיז רע טלָאװ ,קילגמוא סדיוװָאד-לעיוי טינ ןעוו
 ,טלעוו רעד ןיא ןשטנעמ ןטסכעל

 טמורב סע ,רעקראטש ןוא רעקראטש טרעוװ קידָאלעמ עשיליוּפ יד
 רעטנוא ןּפאכ'ס ,סאבארטנָאק רעד סיוא טינ טלאה סע ,לעשטנָאלָאַיװ יד
 ,ןטָאגאפ יד טימ ןעיָאבָאג יד ,סעבורט יד ,ןטיילפ יד ,ןטענראלק יד

 קידנעַײרש קיכליה א יו ךיז טישעצ ךעלקַײּפ יד ןופ ביורד רעד
 -יירפ ןסיורג א ףא יו ןעגנילק ןצאט יד טימ סערוואטיל יד ,רעטכעלעג
 טימ טלופרעביא זיא רע ,טּפאלק ןוא טּפאלק קיוּפ רעד ןוא ,װעטמָאי ןכעל
 טינ ךיז רע טּפאלק רעמָאט זא ,ןטקאט ליפיוזא טימ ןוא שאר ליפיוזא
 ..ןצאלּפ טרָא ןפא ָאד ךַײלג ךָאנ רע ןָאק ,קירעהעג יו סיוא

 -ניירא יד .דיירפ יד ןעניגראפ טינ גנאל ףא רעבָא ךיז ןָאק רעצָאדעּפ
 קיטיינ םיא ןענַייז קידָאלעמ רעשילױוּפ רעד ןופ ןעגנאלק ענעטכָאלפעג
 .ןעקשוינָאמ ןלעטשוצרָאפ ףא ןעוועג

 ,לדיפ ןַײז טימ ןיילא ,ןיילא ערזע זיא רעדיוװ ןוא
 טכענ טַײהרעמ יד יוװ ,טכאנ עזָאלּפָאלש א .טכאנ-רעמוז עליטש א

 עקידנגעקטנא קידסענייכש עדייב ןעוװעג ןענַיײז ןפָא .רָאי ץנאג א ןופ
 רעגניז םענופ רעצרעה ןוא ןגיוא יד ןעוועג ןענַיײז'ס ןפָא יו ,רעטצנעפ
 טימ עלַייװ עלא טָאה טכאנ יד סָאװ ,בָאג רעכַײר רעד ראפ רעליּפש ןוא
 .ןעקנָאשאב ייז סָאמ רעלופ

 -נאלק ךאס א טנגעגאב ָאקשוינָאמ טָאה ןאגרָא םענופ ןשיוואלק יד ףא
 -עג גנאל ןיוש טָאה רע עכלעוו ףא ,טסעג עטגײלעגנָא עמאס יד יװ ןעג
 טרעפ ןוא טירד א ,לָאמ טייווצ א טרעזאכעגרעביא ייז טָאה רע .טראוו
 ,קידנעטש ףא טזָאלעגרעביא ייז ןוא לָאמ

 ,ןגילפ טבַײרט עמ יוװ ,ךיז ןופ ןבירטעג רע טָאה ןעגנאלק ךאס א
 .ןסַײב ןוא ןעשזושז רָאנ ןענָאק סָאװ

 םעַינ א לדיפ ןַײז ףא ןפאשעג טכאנ רענעי ןיא טָאה דיװָאד-לעיוי ןוא
 ןוא ,ּפָארא-גראב יװ ןעגנאלק יד ןגָאי טָא .עלאק-ןסָאכ ראפ "טנוזעג-ַײז,
 א ןיא טענזירהראפ ןגָאװ רערעווש א יװ לדיפ רעטכַײל רעד טרעוו טָא
 .ןּפעלשוצסיורא טינ ,ןכירקוצסיורא טינ ,עטַאלב רעטכידעג רעפיט

20* 218 



 ,טגניז דיוװָאד-לעיוי .םיטש סדיװָאד-לעיוי ףליה וצ טמוק לדיפ םעד
 ,גנאג רעייז ןיא רערעכיז ןרעוו ןעגנאלק-לדיפ יד ןוא

 עלא ראפ ץראה ןַײז דיװָאד-לעיוי סיוא טדער *טנוזעג-ַײז, ןַײז ןיא
 ייז טעוועשטניוו ןוא ,טאהעג ענעסאכ טשרע ןבָאה סָאװ ,ןקלָאפרָאּפ עגנוי
 ,םיא ןלאפעגסיוא זיא סָאװ ,רעד יװ ,לריוג ןרענעש א ,לזאמ רעמ

 ףָאס ןזיב בײהנָא םענופ ןטייווצ םעד רענייא ןייטשראפ ריא טלָאז..
 !ךעלקילג ןַײז ריא טעװ ,ןבעל רעַײא ןופ

 !טרעשאב טינ קילג אזא זיא רימ
 ,ךוב א ,רעטרעשאב ןַײמ ראפ ,ריא ראפ ךיא ןיב ךוב טכאמראפ א

 .ןענעייל טינ לָאמנייק ןוא ןענעפע טינ לָאמנייק טעוו יז סָאװ
 -ילגראפ ןענַײז רעגניפ עריא ןוא ,ץראה ןַײמ זיא לדיפ רענעפָא ןא

 ןייק ןפורסיורא טינ ןוא ענורטס ןייא ןייק ןרירנָא טינ ןלעװ ייז ,עטרעוו
 ,גנאלק ןייא

 יו ,רעמ טינ ריא ראפ ןענַײז ןעגנאזעג ענַײמ ,לדיפ ןַײמ ,םיטש ןַײמ
 ןַײמ טנַײפ טָאה יז ןוא ,עסָאנראּפ קיניײװ טיג סָאװ ,םָארק עמערָא ןא
 .ןעגנאזעג ענַײמ ןרעה טינ ןָאק ןוא לדיפ ןַײמ טנַייּפ טָאה יז ,םיטש

 !טכאדעג ךַײא ראפ טינ לָאמ טנזיוט ,טכאדעג ךַײא ראפ טינ
 רעטסערג רעד ןופ טינ לָאמניײק טסייוו ןוא !טנעָאנ טַײז !טנוזעג טַײז

 ..!טייקדמערפ טסייה סָאװ ,עלָאלק רעטסרעטיב רעד ןופ ,ףָארטש
 -עג ןוא עלאק-ןסָאכ ראפ "טנוזעג-ַײז, םעַײנ א טפאש דיוװָאד-לעיוי

 ,טנגוי רענעגייא ןַײז טימ ןיילא ךיז טנגעז
 !םוא ךיז רעק !םוא ךיז רעק --
 ,םיטש-רָאנעט ןַײז טימ טַײרש דיװָאד-לעיוי ןוא !שינרעטצניפ ארא'ס

 !טפלעה !טפלעה --- לדיפ ןַײז ןופ סעכיוק עלא טימ
 ,עפיירס א ףא יװ ,ךיז ןבָאה רעטצנעפ םענעפָא ןקידנגעקטנא ןופ

 ןיילא זיב םענעי ןעוועטאר ןופ טעּפמיא ןטימ ןעגנאלק ןגָארט ןעמונעג
 .ןעמוקמוא

 ?ןעשעג זיא סָאװ
 ןיילא ךיז ראפ ןָאטעג עליפט ןיוש ,דיוװָאד-לעיוי ,רע טָאה לָאמ לפיוו

 -נייק ןענַײז סעליפט ענַײז ןוא ,טקישעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד עלא ראפ ןוא
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ לָאמ

 עלא ןכָארבעגכרוד עליפט ןַײז טָאה טציא טָא זא ,ךעלגעמ ןעד זיא
 !?ןרעיוט ןוא ןריט ,טנעוו ענרעזַײא עלא ,ןעלמיה

 ןעננאלק ,םיא וצ רעהא ךיז ןגָארט סע ןעגנאלק עכעלרעדנווו ארא'ס
 ,גנונעפָאה ןוא טסיירט ןופ

 .רעטצנעפ םענעּפָא םוצ וצ טייג ,לדיפ םעד קעווא טגייל דיװָאד-לעיוי
 גניז !גניז -- םיא טליופאב ,טרָאד ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,עידָאלעמ יד

219 



 ,ןסיוורעד ךיז ןיילא ליוו ךיא ,ןרעהרעד ךיז ןיילא ליוו ךיא !סיוא ךימ
 .יז ךיא רעכַײראב סָאװ טימ ,טלעוו רעד ןגָאזוצנָא ךיא בָאה סָאװ

 ףא טרעווילגראפ ןביײלב רעגניפ סעקשוינָאמ ןוא ,טגניז דיװָאד-לעיוי
 ,ןטַײז עלא ןופ רענעקָארשרעד א םוא ךיז טקוק ָאקשוינָאמ .ןשיוואלק יד
 טיורטראפ טָאה רע ןכלעוו ,דָאס רענעטלאהאב ףיט סעמעוו ,רענייא יו
 ,רעד טָא ,רע זיא רעוו .דָאס סיוא ןרָאװעג םעצולּפ זיא ,ןיילא ךיז רָאנ
 טלייצרעד ןוא ןצראה ןַײמ ןופ ןשינעפיט יד וצ ןבילקרעד ךיז טָאה סָאװ
 ןגיוא סעקשוינָאמ ?טסּוװרעד טשרע ךיז בָאה ןיילא ךיא סָאװ ןגעוו ,סָאד
 .רעמיצ ןופ ךעלעקניוו עלא ןיא ןקוק

 -עצ םעצולּפ ָאקשוינָאמ ךיז טָאה -- !רימ סע ךיז טכוד יצ --
 טסייה סע סָאװ טָא ,ףָאלש םעד ןראנּפָא טסייה סע סָאװ טָא -- .טכאל
 זיב ןטראוורעד טינ ךיז ןענָאק סעמיולאכ יד .טכאנ ךָאנ טכאנ ןַײז ךאוו
 רעה ךיא ןוא ,טייהרעכאוו רימ וצ ןעמוק ןוא ןרעוו ןפָאלשנא לעװ ךיא
 ,יוזא ןעגנוזעג טרעוו עידָאלעמ ענעריובעג טשרע ןַײמ יו ,םעלָאכ ןיא
 ןעגנוזעג לָאז יז ,טגנאלראפ טלָאװ ךיא יו ,טלָאװעג ךיז טלָאװ רימ יו
 .ןרעוו

 -יװ יז רע טבייה ,עידָאלעמ יד ךיז טקידנע !טגניז דיװָאד-לעיוי ןוא
 עידָאלעמ יד טרעוו לָאמ ןטירד ןוא ןטייווצ םוצ ןוא ,בײהנָא ןופ ןָא רעד
 ,רערָאלק ןוא רערעטיול ,רעטמעראוורעד ,רענעפילשעג ,רערעכיז

 רעכלעוו; --- .ָאקשוינָאמ ףוא טרעטיצ -- *?רָאפ ָאד טמוק סָאװ;
 -קעווא ןגיוא יד ןיא םיא ראפ טכאנ ןטימניא טנַאקעג סע טָאה רעביור
 *!?ןטָאנ ענַײז ןביור

 -עגקעווא ייז טָאה רע יװ ,ןעייטש ייז ,ץנאג ןענַיײז ןטָאנ עלא ,ןיינ
 ,טינ טלעפ ןכייצ ןייא ןייק ,טלעטש

 ןטסנעלק םעד טינ טכאמ ,טקאט ןייק ךרוד טינ טזָאל רעגניז רעד ןוא
 ,סעָאט

 "מָאקא ןָא ןבייה ןוא ןשיוואלק יד וצ וצ ןלאפ רעגניפ סעקשוינָאמ
 ,למיה ןופ יו ץעגרע ךיז טגָארט סָאװ ,םיטש רעכעלרעדנווװ רעד ןרינאּפ
 .טרעווילגראפ רעגניפ ענַײז ןבַײלב רעדיוו ןוא

 טימ טָאה ןיילא לװַײט רעד ,שרעדנא טינ .טאלג טינ סעּפע זיא'ס
 ןעַײרש ליוו ,ףוא ךיז טבייה ָאקשוינָאמ .ליּפש עזייב א טריפראפ םיא
 ...רעגניז םעד טעזרעד רע -- ןוא

 טצעזעגרָאפ טָאה רע ,ןעקשוינָאמ טקרעמאב טינ טָאה דיװָאד-לעיוי
 םיא ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנאלק יד זיולב טרעהעג ןוא ןעגניז
 .טלעוו רענעפָא רעד וצ

 ןָא טבַײלב לָאקרעדיװ רעד ,גנאלק רעטצעל רעד סיוא טייג סע
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 טימ טַײקליטש עקיטכאנאב יד טקעװ ןוא טרידָאלּפא ָאקשוינָאמ .םעטָא
 :ןעיירשעגסיוא עטרעטסַײגאב

 !?סע ריא טַײז רעוו !ךעלרעדנווו זָאוארב !טנכייצעגסיוא זָאװארב --
 ..?יצ ,שטנעמ א ,ריא טַײז רעוו ,רימ טגָאז ,ךַײא טעב ךיא

 עילימאפ ןַײמ ,דיװָאד-לעיוי ןיב ךיא .שטנעמ א ךיא ןיב עדאווא --
 ןיא קידנעטש יװ טָאה --- ,יקסנושארטס ןיימ ךיא ,ןיינ ,ןייטשניוועל זיא
 -עגייא ןַײז ןשיוצ טרעטנָאלּפעג דיװָאד-לעיוי גנוגערפוא ןופ ןטונימ יד
 ,יקסנושארטס עילימאפ סרעווש ןשיװצ ןוא ןייטשניוועל עילימאפ רענ
 ,ָאי -- .ענעסאכ רעד ךָאנ ךַײלג ןעמענָא ןעגנוווצעג םיא טָאה'מ עכלעוו
 ןוא ,לוש רענליוו רעד ןופ ןזאכ רעד ,יקסנושארטס דיװָאד-לעיוי ןיב ךיא
 ?טַײז רעוו ריא

 -ינאטס ןיב ךיא -- ,טמעטעעגּפָא ַײרפ ָאקשוינָאמ טָאה --- ,ךיא --
 ,ָאקשוינָאמ וואלס

 טַיישראפ א יװ ,ןוא ךייה רעד ןיא ןָאטעג בייה א טָאה ןדיוװָאד-לעיוי
 .רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד ןעגנורּפשעגסיױרא רע זיא ,לגניי

 ,ענערָאװעג טנעָאנ יו ,טנגעגאב ךיז ןבָאה עטנאקאבמוא ייווצ יד
 יז טָאה סָאװ ,עידָאלעמ רעד קנאדא ,ןטנאקאב ןיימעגלא רעייז קנאדא
 ןוא ,עידָאלעמ יד ןבױלנָא טנָאקעג טינ טָאה דיװָאד-לעיוי .טקינייראפ
 ,ענָאװעל יד .םיטש סדיװָאד-לעיוי ןופ טרעטסַײגאב ןעוועג זיא ָאקשוינָאמ
 -טנַײרפ ענעסָאלשעג ןוא ןעגנורעלקרעד-עביל עלא ןופ סעדייא רעד
 סָאװ ,רעגניז ןטימ רָאטיזָאּפמָאק םעד ןטכיולאב ךעלרעַײפ טָאה ,ןטפאש
 ,ןטייווצ ןפא רענייא ןקוקנָא טנָאקעג טינ ץלא ךיז ןבָאה

 ףא ןייטשנַײא טנַאקעג טינ ָאקשוינָאמ טָאה --- !ןייג רימָאל ,טמוק ---
 ןַײז ןופ טנאה יד ןבעגעג ּפאכ א טסעפ רע טָאה -- !טמוק --- ,טרָא ןייא
 ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא שטָאכ ,ענליוו ביל בָאה ךיא --- .טנַײרפ םעַײנ
 ,קסנימ ןבעל

 ןיא ןריובעג ןיב ךיא שטָאכ ,ענליוו ןיא טבילראפ ךיוא ןיב ךיא --
 םיטש ןַייז זא ,עריומ טָאה רע .רעגניז רעד ליטש טרעפטנע --- ,עוואביל
 ןזָאלּפָאלש א וצ לָאז וווצעגרע זא ,גונעג זיא'ס .ןבעגסיורא טינ םיא לָאז
 עלא ןלָאז ןגרָאמ זא ,דייר ענַײז ןופ גנאלק ןייא ןעשזדנָאלבראפ ןשטנעמ
 ןופ ּפָארא זיא דיװָאד-לעיוי זא ,םעד ןגעוו ןדייר םיטאבעלאב רענליוו
 ןיירמוא ןכאמ סָאװ ,עטוג-טינ טימ טכאנאב םורא ךיז טעַײלש ,געוו ןכַײלג
 רעהראפ ןפא ןעמענ םיא טעװ עמ .ןּפיל ענַיז ןוא לָאק ןַײז ,ץראה ןַײז
 .ןרעסומ ןטַײז עלא ןופ ןוא

 -יוס טדער טנַײרפ רעַײנ ןַײז סָאװ ,טינ ךיז טשעדיכ ָאקשוינָאמ ןוא
 רע ,םיטש ןַײז ןטיה ףראד רעגניז רעד ,טסייוו ָאקשוינָאמ .ליטש קידסעד
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 ,דניק קיצנייא-ןייא ןא רעביא טרעטיצ עמ יװ ,ריא רעביא ןרעטיצ ףראד
 סָאד יװ -- לָאמ ןייא ,רעמ טינ ןוא לָאמ ןייא ןבעגעג טרעוװ םיטש א
 ,ןיילא ןבעל

 ךיא --- :םענַיײז דָאס ןטייווצ א ןעקשוינָאמ ןַײא טמיור דיװָאד-לעיוי
 -עלאב רענליוו סָאד, סייה ךיא ,ענליו ןופ ןעמָאנ םעד עליפא גָארט
 ,"לסעב

 א אב יװ ,רעיוא ןראפ ּפאכ א ָאקשינָאמ ךיז טיג -- ?לסעבעלאב --
 אזא טימ שטנעמ א -- .ליּפש עצנאג יד טרעטשעצ סָאװ ,גנאלק ןשלאפ
 -- .ףןעמָאנ ןרענעש א טנידראפ טָאה ,ריא יװ ,טנאלאט ןטשטנעבעג
 ,לכיימש רעשינָאריא רעד ןסָאגעצ םענָאּפ סעקשוינָאמ רעביא ךיז טָאה
 עטסערּפעגפיונוצ ןוא ליױמ ןלָאמש ןַיײז ןופ ּפָארא ןטלעז זיא סָאװ
 ןוא ,םיטאבעלאב רענליו יד ףא ךיז טרעזיב ָאקשוינָאמ .ןּפיל
 סע סָאװ ,ןשיװאלק יד יוװ ,דניושעג םיא אב ןעִילפ רעטרעװ יד
 ןקידנעראפ טסיה ,לסעבעלאב א ןרעװ -- .רעגניפ ענַײז ןבַײרט
 ,רעלטסניק רעסעמע רעד ,רעלטסניק רעד ןוא ,בייהנָא עמאס םאב
 ןַײז ןליטש טינ לָאמנייק ,ןעגנאלראפ קידנעטש ,ןכוז קידנעטש ףראד
 ,טשרָאד

 ןַײז ףא ,ּפָאק ןסיורג סעקשוינָאמ ףא ךיז טקוקראפ דיװָאד-לעיוי
 עפיט ענַײז ףא ,זָאנ רעקיציּפש ,רעטפראשראפ רעד ףא ,ןרעטש ןטיירב
 ןופ טָאה רע עכלעוו ,עקלמראי יד רעפיט ּפָארא טקור ןוא ןגיוא עיולב
 לָאז רע ,ןעקשוינָאמ ור וצ טינ טזָאל רע .ןָאטסױא ןסעגראפ שזארוק
 .ךיז ןגעוו ןלייצרעד םיא

 רע יו ,עשראוו ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רע יו ,טלייצרעד ָאקשוינָאמ
 סָאד טָאה רע יװ ,ןעמוקלופראפ ךיז ןילרעב ןייק ןרָאפעג ךָאנרעד זיא
 ,טזָאלעג טינ ור וצ םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנאלק עקידנריוי יד לָאמ עטשרע
 -עטש-רָאשזיריד סָאד טָאה רע יװ ,טאלב-ןטָאנ רעד ףא טכארבעגסיורא
 -ראפ ךָאנ לַיײװרעד ןגעוו טלייצרעד רע .טנאה ןַײז ןיא ןעמונעג עלעק
 -רָאפ ,סערויטרעווא ,סעטאטנאק ,סעטערעּפָא ןוא סערעּפָא עטכארט
 ענַײז ןיא ןפיול ,סלוּפ רעד יוװ ,םיא ןיא ןּפאלק סָאװ ,ןסעיּפ-ןאיּפעט
 ,טולב ןַיײז ןופ טַייקמעראוו רעד טימ ןרעדָא

 א ,סעקשוינָאמ טערטרָאּפ ןטקידנעראפ א לדיפ ןַײז ףא טיג ערזע...
 ןעקשוינָאמ ןגעוו טסייו ערזע .געוו-סנבעל ןַײז ןופ דליב טקידנעראפ
 -רעד טנָאקעג טינ ךָאנ טכאנ רענעי ןיא ךיז טָאה דיװָאד-לעיוי סָאװ ,סָאד
 -רעד טנָאקעג טינ ךָאנ טכאנ רענעי ןיא טָאה ָאקשוינַאמ סָאװ ,סָאד ,ןסיוו
 שינעגעגאב יד זוא ,רעלופ ןרעוװ לדיפ סערזע ןופ ןעגנאלק יד ןוא ,ןלייצ
 ,טרעכיײראב טרעוו
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 טסינאגרָא םעד ןעז טינ רעמ רָאט לוש רענליוו רעד ןופ ןזאכ רעד
 ןייטש טינ טנעָאנ רָאט לָאיטסָאק ןופ טסינאגרָא רעד ןוא ,לָאיטסָאק ןופ
 ןשיווצ ךעלטנַיײפ ןַײז ייז ןפראד יוזא ,רעטעג ערעייז יו .ןזאכ םעד ןבעל
 דאשכ רעטסדנימ רעד .ןטייווצ םענופ רענייא טדײשעגּפָא טַײװ ןַײז ,ךיז
 ןָאק טסינאגרָא ןוא ןזאכ ןשיװצ גנודניבראפ זיא-טינ-רעכלעווא ןגעוו
 ןוא לוש ןופ םיטאבעלאב יד ןרָאצמירג ןיא ןעגנערבנַיירא ןוא ןרעדורפוא
 -לושאב ןלעוװ טסינאגרָא ןוא ןזאכ רעד .לָאיטסָאק ןופ רעקיליוטאק יד
 רעד ןשיווצ ןכאמ-םעלָאש ןלעװ ןופ ןכערבראפ ןטסערג ןיא ןרעוו טקיד
 יד רָאנ .ןסוזעי טימ ןעווָאהעי ןשיווצ ,םזיצילָאטאק ןטימ ענומע רעשידִיי
 םענייק זיא ןרעמיצ סעקשוינָאמ ןוא סדיװָאד-לעיוי ןופ רעטצנעפ ענעפָא
 ןבָאה רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד .ןכאמראפ וצ ןעניז ןפא ןעמוקעג טינ
 ייוצ יד ןופ רעצרעה יד טנפעעצ רעטיירב ץלא גָאט וצ גָאט ןופ ךיז
 ,טנַײרפ עַײנ

 -ןרטס יד ףא ןלייצ ןוא ָאטאקיציּפ ןיא רעביא ןעייג רעגניפ סערזע...
 ,ןעגנאלק עקיכליה ףניפ סענ

 טעװ ,ןעקשוינָאמ ,םיא ביוא זא ,טדערעגפיונוצ ךיז ייז ןבָאה יוזא
 ןטימ ןעמאזוצ רעדָא ןיילא ,דיװָאד-לעיוי ,רע סָאװ ,סָאד ןרעוו ןלעפעג
 ןופ רענייא ףא רע טעװ ,רעטצנעפ םענעפָא םאב ןעגניזסיוא ןלעוו רָאכ
 ןעוועג זיא "ףניפ, ..."ףניפ א, םיא ןּפאלקסיוא ןשיוואלק עוװָאסאב יד
 םעד רענייא ןרעוו ןלעפעג ןופ ,טנכייצעגסיוא ןופ -- לָאראּפ רעייז
 ,טציא זיב יו רעמ ךָאנ ןטייווצ

 ןקוק ,רעריּפשסיױא יו סענורטס יד רעביא ןענאּפש רעגניפ סערזע
 ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ךיז ןפיולעצ ןוא ּפָא ךיז ןלעטש ,םוא ךיז

 -סיוא ןָאק גיוא טכעלש א ןופ קילב ןייא ,ןאּפש רעקיטכיזרָאפ טינ ןייא
 ,ןסינמייהעג סדיוװָאד-לעיוי ןקעלּפטנא ןוא ןבעג

 ןופ טעוד םעד -- ץראה סערזע טימ טעוד א טליּפש לדיפ רעד
 -כרוד לָאז ץלא זא ,ךיז ןטעב ,ןצראה ןטימ ל?דיפ רעד ,עדייב ייז .רעטיצ
 דיוװָאד-לעיוי יו ,ןקרעמאב טינ לָאז רענייק ,רענייק זא ,םעלָאשעב ןייג
 םענעפרָאװראפ םענופ עװרוכ רעד ןיא ,טרָא ןטמיטשאב םוצ טמוק
 ןריּפאּפ םיא רעטנוא ןופ סיורא טמענ ,ןייטש ןסיורג א ףוא טבייה ,לסעג
 -שוינָאמ ןבירשעגנָא ןענַײז ןריּפאּפ יד ןיא .ערעדנא טימ ייז טַיײבראפ ןוא
 ףא ןעגנובעגראפ ,סעיציזָאּפמָאק סדיװָאד-לעיוי ןגעוו ןעגנוצאשּפָא סעק
 ןדיוװַאד-לעיוי ןזומ סָאװ ,ןצעזעג ןבירשראפ ןענַײז סע ,קיזומ ןופ עירָאעט
 ,טַיײבראפ דיװָאד-לעיוי סָאװ ,ןריּפאּפ יד ןיא .טנאקאב ןַײז טגנידאבמוא
 ןוא ןגארפ ,סעיציזַָאּפמָאק עַײנ ,ןעגנובעגראפ עטליפעגסיוא יד ןענַײז
 ייוַצ ןענָאק יצ -- טגערפ דיװָאד-לעיוי !ןגארפ טימ טלעוװ א ,ןגארפ
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 יא ןַײז קיטַײצניא טכער רע טָאה יצ ?ןיורק ןייא טימ ןגיניק םירָאסיײק
 ?רעלדיפ א יא רעגניז א

 ,רעווש זיא ןעניפעגסיוא ןיילא ךיז -- ,ָאקשוינָאמ טלאה --- ,ןיינ --
 ןגיניק טפָא רעייז זא ,טפערט סע .דמאז ןופ ןעמוקאבסיורא דלָאג יו
 ןוא ,ייז וצ טינ ןרעהעג סָאװ ,ןעניורק עדמערפ עשלאפ טימ רעלטסניק
 -ראפ א יװ ןפרָאװראפ ןוא ןסעגראפ טגיל ןיורק עסעמע ענעגייא רעייז
 ,גראווכָארב קיטש רעטרעוואשז

 רעד .רעלדיפ ןייק טינ ןוא רעגניז א טַײז ,דיװָאד-לעיוי ,ריא --
 ,ףליה וצ ןעמוק ,רעגניז םעד ,ךַײא קידנעטש ףראד לדיפ

 -מָאק א יא ,רעגניז א יא זיא רע סָאװ ,םעד טימ זיא יװ ןוא --
 ?רָאטיזָאּפ

 "אב ּפָאק ןייא ףא ,ןיורק ןייא זיא סָאד .טוג רעייז זיא םעד טימ --
 יוזא רעגניז רעד ןָאק םענייק .ןצראה ןייא ןופ טנעמיד ןייא טימ ,ןטכיול
 .טפאשאב ןיילא רע סָאװ ,סָאד יוװ ,ןעגניזסיוא טינ

 רעטרעדנוה ןוא רעטנזיוט ןופ ...ןדיװָאד-לעױי ענאקעמ זיא ערזע
 רָאנ לָאמא טניפעג ,רעציױא םעד ךעלגעטגָאט ןכוז סָאװ ,רעטנזיוט
 .רענייא

 -- עכעלקילג עלא ןופ רעטסכעלקילג רעד זיא ,דיוװָאד-לעיוי ,רע ןוא
 רָאנ םיא לָאז רע ,גונעג זיא'ס ןוא ,ןייטש םוצ טכאנראפ עלא טמוק רע
 טנעה יד ןיא ןעמוק ןיילא םיא לָאז רעציוא רעד זא ,ןבעג ףוא בייה א
 ...ןיירא

 סערזע יוװ ךַײלג ,ליּפש יד רעביא םעצולּפ טסַײר סעמאג ןופ געיעג א
 ןעַיײטס םיא ןלעװ יצ ,ןוּורּפסױא ןעמענ ןיילא ךיז לָאמאטימ לָאז לדיפ
 .עיגעלע רעד ןופ גנולקיוורעדנאנאפ רעקידרעטַײװ רעד ראפ סעכיוק

 וצ טוג יװ רעמ ןעוועג זיא ,ָאקשוינָאמ ןטלאהעג טָאה ,רוטאנ יד
 ןוא רעטעדליבעגסיױא ןא טימ ןעקנַאשאב םיא טָאה יז ,ןדיװָאד-לעיוי
 .ןרעו ןפילשעג רענעט עקינייא ןזומ ךָאד ןוא ,םיטש רעטרעטַײלעגסיױא
 ,םיטש ןַײז ןטלאהאב ןענָאק וצ יװ ,דָאס םעד ןסיוו ףראד דיוװָאד-לעיוי
 ענעטלאהאבראפ ,ןעגנאלק עטקעדעג ןעגנערבסיורא ,לדייש א ןיא יו יוזא
 ,טפול רעד טימ ןייגאב ךיז יו ןסיוו ףראד רע .ּפָאק ןיא ענעמונעג ןוא
 ,םיטש יד יװ ,ןעגנול יד .ךיז ןיא ןעמעטענייא לפיוו ןוא יוזאיוו ,ןעוו
 רענעט -- ףורא ןוא ּפָארא ,ּפָארא ןוא ףורא .קיטסאנמיג ןיא ךיז ןקיטיינ
 וצ יוזאָיוו ,ןדיװָאד-לעיי ןזיוועג ןאגרָא םענופ ןשיוואלק יד ףא ןבָאה
 -עגכָאנ ייז זיא םיטש סדיװָאד-לעיוי .גנאלק ןדעי ןוא ןָאט ןדעי ןפַײלש
 ןזָאל יירפ ןליופאב ןשיוואלק יד !יא-יא-יא ןא טימ וָאדָאדָא ןא טימ ןפָאל
 יא-א-א ןקיכליה א טימ ןעגנולקעצ ךיז טָאה דיװָאד-לעיוי ןוא ,םיטש יד
 !וא-וא-וא ןא טימ םיטש יד טקעדעג רע טָאה ךַײלג ןוא
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 טניוװעג קידנעטש זיא יז ,ןקָארשרעד ךיז טָאה יורפ סדיװָאד-לעיוי
 ענַיײז רעביא טרעזאכ ןוא טנרעל רע יװ ,טגניז ןאמ ריא יו ןרעה ןעוועג
 ןוא סעשודק ,סנעמכארָאה וװָא ,סמעליוא סאוואהא ,סונייוויקשאה עַײנ

 .ןעקיא ןא ,ןעקָא ןא --- לָאמאטימ ןוא ,!סרעסעק
 ןוא ,לָאק ריא טימ טינ ןעַירשעצ ךיז יז טָאה -- !עטאט !עטאט --

 .רעמיצ ןיא ןדיװָאד-לעיוי וצ ןפָאלעגנַײרא יז זיא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ
 סָאװ -- ,טנעה עריא ןכָארבעג יורפ יד טָאה -- ,רימ זיא ייוו --

 טסעקָא וד סָאװ ,ייוו ריד טוט סָאװ ,דיװָאד-לעיוי ,ןעשעג ריד טימ זיא
 ?יוזא טסעקיא ןוא

 ךיא -- ,טכאלעצ ךיז רע טָאה --- ,ייוו טינ טשינרָאג טוט רימ --
 -געוואב ןַײז ןלָאז ייז זא ,םיטש ןַיימ ןופ רענעט יד טימ קיטסאנמיג ךאמ
 .רעכעל

 ךיז טָאה -- !סע רעווראפ ךיא ןוא ,ןרעה טינ סע ןָאק ךיא ןוא --
 בער דיגָאנ רעד םיטש רעווָאסאב רעכעלקירעזייה ןַײז טימ ןעִירשעצ
 ,יקסנושארטס רעב

 רעלעג ןַײז רעטניה ןופ ןסירעגסיורא םיא אב ךיז טָאה רעדיוג רעד
 ןכאמכָאנ לָאז רע יוװ ,ּפָארא ןוא ףורא ןביוהעג ךיז ,טרעטיצעג ןוא דרָאב
 .רענעט-עקיטסאנמיג סדיוװָאד-לעיוי ןופ ןקעזיוכ ןוא

 ,רעדנּוװ-זיב א ףא רעטצנעפ ןרעטניה ןיוש ךיז ןבַיײלק ןשטנעמ --
 טָאטש רעד רעביא טעוװ ,ןָאט עקיא ןא ןוא עקָא ןא יוזא לָאכאמָאנ ווּורּפ
 ּפָארא זיא ,לוש רענליוו ןופ ןזאכ רעד ,דיװָאד-לעיוי זא ,גנאלק א קעווא
 ,ןעקיא ןוא ןעקָא זיולב טציא רע ןעק ןעגנאזעג ענַײז עלא ןופ ,ןעניז ןופ
 ןלוד ןייק ,קיבײא ףא ןענעגעזעגּפָא דעמָא ןטימ ןיוש ךיז וטסגעמ ןאד ןוא
 ןיימ וצ וטסָאה סָאװ ?סע וטסוט סָאװ .ןזָאלוצ טינ דעמָא םוצ ןעמ טעוו
 ,ןעלזאג .רעסעמ א ןָא ןדייב זדנוא וטסעליוק סָאװראפ ?רעטכַאט

 !ךעייצער
 עסיורג סדיווָאד-לעיוי ןבָאה -- !קעסייא רעַײא טינ זיא'ס ,רעווש --

 ןעקָא -- .טרעטיצעג טָאה םיטש ןַײז ןוא ןדנוצעגנָא ךיז ןגיוא עצראווש
 ןוא ןעקָא .ןטָאבראפ ץעזעג ןטיול טינ ןוא ןיד ןטיול טינ זיא ןעקיא ןוא
 !לדניווש ןייק טינ ןוא עוויינג ןייק טינ זיא ןעקיא

 "עג דיגָאנ רעד רעב בער טָאה --- ?יוזא סע וטסדער ןעמעוו טימ --
 ,סיפ יד טימ ןעּפוט ןעמונ

 --!רעווש רערעַײט רעביל ןַײמ ,רעווש ןַײמ ,ךַיײא טימ !ךַײא טימ --
 ךַײלג זיא ןוא םענָאּפ סדיװָאד-לעױי ףא ןזיוואב ל?כיימש א ךיז טָאה
 ,ןּפיל ענעסיבראפ יד ןשיווצ ןרָאװעג טקיטשרעד

 .סעליפט ענעדיישראפ ןופ ןעמענ 1
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 -ָארבראפ טימ יורפ סדיװָאד-לעיוי טָאה -- !עטאט !דיװָאד-לעיױוי --
 .טימ רעד ןיא טלעטשעגקעווא ךיז ןגיוא עטנייווראפ טימ ןוא טנעה ענעכ

 ,יורפ יד --- ַײרד עלא .ןרָאװעג ןסָאלשעג טינ רעבָא זיא םעלָאש ןייק
 -גירקעצ ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז ןענַײז --- םעדייא רעד ןוא רעווש רעד
 .עזעגיורעב ,עט

 סערזע ןופ סענורטס יד ףא סעידָאלעמ ןופ גירק א ,סיוטשנעמאזוצ א
 ..ןרָאװעג טרעטשעצ לוש ןיא ךיוא זיא םעלָאש רעד -- לדיפ

 םעד ,ןזאכ םעד ןפורעג ןעמ טָאה יוזא ,רעגָאז רעד דיװָאד-לעיוי
 ןעגנוזעג ,ןכאז עטסאפראפ יד יװ ,רעגרע טינ טָאה ,רָאטאזיוװָארּפמיא
 ןוא ,טגָאז ןוא טגָאז דיװָאד-לעיוי .ףורא ןעניז ןפא טשרע זיא סָאװ ,סָאד
 ענעי ,עידָאלעמ סעקשוינָאמ ןסירעגנַײרא לוש ןיא ךיז טָאה ןגָאז ןטימניא
 רעד ,טרעהרעד רעטשרע רעד טָאה ,דיװָאד-לעיוי ,רע עכלעוו ,עידָאלעמ
 .ןעגנוזעגסיוא יז רעטשרע

 ָאד טָא ,ןעגניזסיוא ךַײלג יז לָאז רע ,ןטעבעג ךיז טָאה עידָאלעמ יד
 רעטרעוו יד סושער ריא ןיא ןבעגעגרעביא טָאה דיװָאד-לעיוי .טרָא ןפא
 .עליפט רעד ןופ

 -- ?טספיולטנא וד סָאװ ,רענייא וד םאי ,ןעשעג ריד טימ זיא סָאװ...
 -עג ןוא טגָאיעג ,ןגָארטעג ךיז ,טניוװ א יוװ ,עידָאלעמ סעקשוינָאמ טָאה
 .סעילאווכ יד ןבירט

 -וצ ףא ןטערטּפָא טסלָאז וד זא ,ריד וצ טמוק יװ ,ןדראי ,וד ןוא..
 ןגָאיעצ ךַײלג ןוא ,עידָאלעמ רעד ןופ ןעגנאלק יד ךיז ןרעדנּוװ --- ?קיר
 יד יװ ,ןעגנירּפש סָאװ ,גרעב יד טימ ,ץנאט-רעכיוו א ןיא יוװ ,ךיז ייז
 .ףָאש

 רעייז ןעגנאגעג םעלָאשעב ךיז ןענַײז עידָאלעמ רעד טימ רעטרעוו יד
 ,סנכייצ-ןטָאנ עטלעטשעצ טיול יו ,געוו

 ,ןצנאט ןוא ןעגנירּפש סָאד זא ,ןעמוקעג זיא רעפטנע רעד ןעוו רָאנ
 סָאװ ,ןועקנאי ןופ טָאג ראפ ,םיא ראפ זיא ןפיולטנא ןוא ןפיול סָאד
 ,טקינעּפשרעדיװ עידָאלעמ יד טָאה ,עריומ רעד ןיא ןעמעלא טלאה

 יד ןוא טָאג ןעמיר רעטרעוװ יד -- גירק עכעלקערש א ןרָאװעג זיא'ס
 .ןשטנעמ םעד גנאזעג-ביול א טגניז עידָאלעמ

 ,רעדנעטש ןיא ןבעגעג פאלק א ווָאר רעד טָאה -- !ָאדיא !ָאדיא --
 ,וָאר םעד ןטלאהעגרעטנוא םיטאבעלאב יד ןבָאה -- ?ָאדיא !ָאדיא --

 רע ,עידָאלעמ סעקשוינָאמ טימ ןדיישעצ טינ ךיז ןָאק דיװָאד-לעיוי ןוא
 ,ןלעטשּפָא טינ ךיז ןָאק רע ,ןרעהפוא טינ ןָאק

 -ראפ א יװ ,טעװעדלאווגעג װָאר רעד טָאה -- ?עירשעג ייוו ---
 ,דניז עסיורג ערעזדנוא ראפ טָאג ןופ ףָארטש א זיא'ס --- ,עַײכ עטעדנּווו
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 רעד !ףעִירשעג ייוו !זדנוא וצ ןעמונעג ךיז טָאה גערטאקעמ-ןטָאס רעד
 ,זדנוא ראפ ןָאט עליפט טקישעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,רערעזדנוא ךעִילָאש
 -ראפ טָאה רערעזדנוא ךעִילָאש רעד !סעכילש אזא ראפ עָאר טינ זיא
 עלא .עמוט ןופ ןצענ יד ןיא ןרָאװעג ןעגנאפעג זיא ןוא טעשזדנָאלב
 עלא ,ןפיל עניירמוא ענַײז ךרוד ןרָאװעג ןיירמוא ןענַײז ערעזדנוא סעליפט
 עג ייו ?דנוא ראפ ןטעבסיוא סטכעלש רָאנ ןענַאק ערעזדנוא סעליפט
 םיא ןיא טגניז קעביד רעד ןוא ,ןזאכ םעניא ןַיײרא זיא קעביד א !ןעירש
 ,ןגינ םענעפיירט ןַײז

 ,םיטאבעלאב יד ןעִירשעגכָאנ ןבָאה -- !קעביד א !קעביד א --
 רעטיב ןַײז טזָאלעגסיוא װָאר רעד טָאה -- !טוג טינ זיא'ס !ןדִיי --

 טימ ןּפאלק טרעהעגפוא טינ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעדנעטש םוצ ץראה
 ;לָאק ןייא ןיא ןעיײרש רימָאל --- ,ןטסיופ ענַייז

 !ןטָאס םעד סַײרעצ -- !ןטָאס ארק --
 ענעקַארשרעד ,עטעוועדליוועצ ןבָאה --- !ןטָאס ארק !ןטָאס ארק --

 לָאז קילגמוא רעטסערג רעד יװ ,ןטַײז עלא ןופ ןגָארטעג ךיז סעליוק
 .ןעשעג

 -לעיױי ףא ןלאפעגנָא רעטרעוו יד טימ ןעמ זיא -- !ןטָאס ארק --
 טָאה עליפטלאב רעטעשַאּפ א ןוא דעמָא ןופ ןסױטשעגּפָא םיא ,ןדיװָאד
 ,טרָא ןַײז ןעמונראפ

 סלא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא רע ,ראפעג ןיא זיא דיװָאד-לעיוי
 ןוא טצנאלפעג רעַירפ טָאה סָאװ ,םיטש ןַײז .רעקינירטּפָא סלא ,"רעכא;
 טציא טָאה ,ןטרָאגנַיײװ סטָאג ןופ ,סעדראּפ םענופ ןגַײװצ יד טעװָאכעג
 ףָארטש ןַײז ןעמוקאב זומ אזא .ייז ףא ןביוהראפ ךיז קאה עפראש א יו
 ,לצרָאװ ןטימ ןרעוו ןסירעגסיוא זומ אזא ,טלעוו רעד ףא ָאד

 יז ,ןעגנאלק יד טגָאיעצ רע ,לדיפ ןפא םעראיל א ףוא טבייה ערזע
 -עגרעביא ןרעוװ ןעגנאלק יד ןוא ,ןדיװָאד-לעױי ףליה וצ ןעמוק ןלָאז
 ...ןעירשראפ ןוא טּפאכ

 ?סע ךיז טוט סָאװ
 :ןרעױא סערזע טרעכעל סערפיוש ןופ רעטסעקרָא ןא
 עקידנטליש ןטַײז עלא ןופ ןליופאב --- !םירָאװש !םירָאװש --

 -קיטש ףא ןעגנאלק יד ןרעו ןלאפעצ ןוא ןכָארבעצ ןלָאז -- ,סעליוק
 .ךעלקיטש

 ןייא ןיא ןקינייראפ ךיז ךעלקיטש-קיטש יד ןלָאז --- !ָאורט !ָאורט --
 .יירעלאשעג קיכליה ןייא ןיא ,גנאלק ןסיורג

 ןוא ןעִיצ ךיז ַיירעלאשעג עקיכליה סָאד לָאז --- :ָאלױדג ָאיקט ---
 ,םעטָא ןטצעל ןזיב ןעִיצ
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 לָאק סעדעי ןוא רורָא רעדנוזאב ןַײז סיוא טזָאלב רעפיוש רעדעי
 ;ןפיוא ןַײז ףא רעטנוא םיא טּפאכ

 !ןייז רע לָאז ןטלָאשראפ -- !רורָא !רורָא --
 טשימעגפוא ןוא טשימראפ ןרעוװ סָאװ ,ךוב א ןופ רעטעלב יד יוװ

 .ןטַײצ יד ךיז ןרעטנָאלּפראפ יוזא ,טניוו ןכרוד

 רעד טינ ןוא רעטשרע רעד טינ זיא רע ,ןיילא טינ זיא דיװָאד-לעיוי
 ,ירשעג סיקצעניל לעיייקָאכצִי ראפ ףוא טרעטיצ ערזע ...רעטצעל
 רעצעװָאּפיל יד ןעמעוו ,רעבַײרש-עריטאס ןשידִיי םענופ יירשעג ןראפ
 גוב ןיא טלאפ סָאװ ,לכַײט םעניא ןפרָאװעג זַײװרעכָאב ןבָאה םידיסכ

 -ףיירט טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד םיא ןעקנירטרעד וצ ףא ,ןַײרא
 ..יךעלכיב עקיטלעװטנַײה ,לסָאּפ

 -רעדניק יד ןיא ,ןאד יו ,בַײל ןרעביא ןערזע ךרוד טייג ליורג א
 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ּוװ ,?קירב סָאד ןייגכרוד טגעלפ רע ןעוו ,ןרָאי
 .דרָאמ רענעגנולעג טינ

 טָארד ןוא ןגיוא יד ראפ ךרוד טלקניפ קנאלב-רעסעמ רעפראש א
 ןיא רעסעמ סָאד יװ ,ןקוקוצ טינ ןָאק ערזע .ענָאקאס רעטייווצ א טימ
 ןופ ןצראה םוצ ךיז טרעטנעענרעד ןעלזאג ןקיבױלגסטָאג ןופ טנאה

 .עזָאניּפש ךורָאב

 וצ ןזיוואב טָאה עזָאניּפש !קילג ארא'ס ...ייבראפ זיא ענָאקאס יד

 רע ,ּפָאק ןַײז טעוועטארעג קידנעטש טָאה רע יװ ,ץראה ןַײז ןעוועטאר
 .ןבעגרעטנוא טינ ךיז ןוא ןגייב טינ ךיז לָאז

 -סעב ןיא ןעטסָאקא לעִירוא טגנערב עמ יו ,טעז ןוא טליּפש ערזע
 ,טנעה יד ןיא טכיל עצראווש טימ ןוא רעדיילק-רעיורט ןיא שערדעמ

 לַייו ,טעכלא ךיז גָאלש -- .ןטַײז עלא ןופ ןעמ טַיײרש -- !טעכלא ---
 יד טסָאה וד ,טרעטסעלעג טָאג טסָאה וד !עשָאר !דניז ןַײד זיא סיורג
 -עג טסָאה ,ןרעגלאוונַײא טווורּפעג "סנימיימ-ינא; שרעזדנוא ןופ ןלַײז
 סעכלעוו ,ןבעל סָאד זיא סָאד -- ןבעל ןייא רָאנ טָאה שטנעמ רעד; :טגָאז
 ךיז גָאלש !עשָאר ."ןאראפ טינ זיא סטייווצ ןייק .דרע רעד ףא טבעל רע

 !טעכלא

 ןיא ענענָאטעגנָא ,סעייּפ ןוא דרעב טימ רעניד סטָאג יו ,טעז ערזע
 סָאװ ,ץימש יד ,סעקלאמ יד טּפאכעג טינ ,קִיור ןלייצ ,ןעלטיק עסַײװ
 .עציילּפ סלעירוא רעביא ןעילפ

 -דעמסעב ןופ לעוש רעד ףא ןלעירוא קעווא טגייל עמ יו ,טעז ערזע
 .רעּפרעק ןַײז רעביא ןטערט ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,עלא ןוא ,שער

 ןבעל טינ רעמ ןָאק רע ,ןעיוזיב םעד ןגָארטרעביא טינ ןָאק לעִירוא
 ,.טיוט םעד ןָא ךיז רע טוט טנעה ענעגייא ענַיײז טימ ןיילא ןוא
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 -לעיוי .םייה רעד ןופ טפיולטנא ,לוש ןופ טפיולטנא דיװָאד-לעיוי
 ,ָאקשינָאמ וואלסינאטס וצ ןאי ןקילייה םענופ לָאיטסָאק ןיא טפיול דיװָאד
 ,טנאה ןַײז ןקערטשסיוא םיא לָאז רע ,ןצישאב םיא לָאז רע

 םיא טיילגאב ןטַײז עלא ןופ ,םוטעמוא ןופ ןוא ,טפיול דיװָאד-לעיוי
 ,.."!רורָא; רעד

 טינ טייטש --- .ווָאר רעד טנרָאװ -- !יירמוא !ןיירמוא זיא רע --
 םיא טימ ךיז טסירג ,םיא וצ טנעָאנ ןלייא ריפ ,סעמאדעלאד ענַייז ןיא
 םיא םעלָאש ןרעוװו טקערטשעגסיוא טינ לָאז טנאה סמענייק ןוא ,טינ
 ןופ ןרעו טקעמעגסיוא רע לָאז .ןָאט וצ םיא עוויוט א ןוא ןבעגוצּפָא
 ךיז טָאה סָאװ ,גַײװצ א יװ ןרעװ טליופראפ רע לָאז ןוא ךובסנבעל
 ,םיוב ןופ ןכָארבעגּפָא

 ..!רורָא !רורָא ---
 -- ףיזד-ןיזד-ןיזד !םוב-םוב-םוב !ןיזד-ןיזד-ןיזד !םוב-םוב-םוב --

 גנאלקעג םעד ךָאנ טכאמ ןוא ןליּפש עלַײװ א ףא לדיפ רעד ףוא טרעה
 ןַײז טרעַײּפ ןאי ןקילייה םענופ לָאיטסָאק רעד .ןקָאלג ןוא רעקעלג ןופ
 ןעמוקעג זיא ןוא טלעצעג סעוװָאהעי ןזָאלראפ טָאה דיוװָאד-לעיוי ,ןכָאצינ
 ,ץאלאּפ סעסוזעי ןיא

 רע ,טרעקראפ -- עווָאהעי ןוא ,ּפָאק ןטזיולבטנא ןא ביל טָאה סוזעי
 דיוװָאד-לעיוי .ראפרעד טפָארטש ןוא ערייווא רעסיורג א ראפ סע טלאה
 ,ןסוזעי ןופ ךַײרגיניק ןיא ,לָאיטסָאק ןיא ןוא ,לטיה ןַײז ןָאטסױא טווּורּפ
 טדימשעגוצ יו טרעוו לטיה סָאד ןוא ,ןעווָאהעי ראפ ךיז רע טקערשרעד
 ןטָאש םעניא ךיז טסניפעג וד :ךיז טרעזייב טָאג רעַײנ רעד .ּפָאק םוצ
 טבייה דיװָאד-לעיוי .גנאלראפ ךיא סָאװ ,ץלא וט זיא ,ןקלאב ןַײמ ןופ
 רעד ןוא ,טָאג םעַײנ םענופ לעפאב םעד ןליפוצסיוא טנאה ןַייז ףוא
 ףא ,טינ טסייוו דיװָאד-לעיוי .קירוצ ףא ּפָא יז טרעדַײלש טָאג רעטלא
 רעִירפ טָאג ןכלעוו אב ,טינ טסייוו רע ,ךיז טניפעג רע טלעוו רעכלעוו
 רע טָאה טָאג ןשידִיי םוצ .ןדייב ייז ראפ קידלוש זיא רע .ןטעב עליכעמ
 ,םיא אב ןטעב ןייא ןיא ןוא עביל ןיא ןרעלקרעד ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז
 םיא טָאה סָאװ ,לעָארסִיי קלָאפ ןראפ סעליפט ענַײז ןעמענָא לָאז רע
 -עג רע טָאה ,ןסוזעי ,םיא ןוא .ןָאט עליפט טקישעג ןוא טלייוורעדסיוא
 ,ןגיולפעג-טינ ןוא ןגיוטשעג-טינ זיא רע זא ,ןרעטסעל ןייא ןיא ןטלאה
 ,טינ טָאג ןייק רָאג זיא רע זא

 טימ ךיז טלייט ןוא ,ערוסב א ןָא טגָאז ,יירפ ּפָא טמעטע לדיפ רעד
 ןעמונעג םעצולּפ ךיז ןבָאה ןָאקלאב ןטַײװ ןכיוה א ץעגרע ןופ .דיירפ ןַײז
 .ייז ןיא ןּפאכנָא ךיז ףא קירטש יװ ,ןעגנאלק-ןאגרָא עפיט ןזָאלּפָארא

 דיװָאד-לעיוי ךיז טָאה -- ?ואלסינאטס ינאּפ !וואלסינאטס ינאּפ ---
 ןעזעגסיוא םיא טָאה סָאװ ,םיטש ןַײז ןופ ךליהּפָא ןראפ ןקָארשרעד
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 יו ,ןעגנאלק עקידנעמוקנָא ןגעקטנא יד טימ טיירפרעד ךיז ןוא ,דמערפ
 .ענעגייא טימ יו ,עטנעָאנ טימ

 ךַײא זומ ךיא !דיװָאד-לעיוי ,ךיא !ךיא ןיב סָאד !וואלסינאטס ינאּפ --
 !?ריא טַייז ּוװ !ןעז

 -אב ָאקשוינָאמ טָאה --- !עטיב !עטיב !ךיא ןיב טָא !ךיא ןיב טָא --
 ,טמערָא עטנפעעצ טיירב עכעלטניײרפטסאג טימ ןדיװָאד-לעיוי טנגעג

 ןטזיולבטנא ןא טימ ןעקשוינָאמ ראפ ןענאטשעג זיא דיװָאד-לעיוי
 ליטש יוזא ,ןּפיל יד טימ זיולב טגָאזעג טרעוו סָאװ ,עליפט א יװ ןוא ,ּפָאק
 טָאה םיא טימ סָאװ ,ץלא םיא ראפ טלייצרעדסיוא דיװָאד-לעיוי טָאה
 ,טראוורעד םיא סָאװ ,טריסאּפ

 וצ טקירדעגוצ טסעפ ָאקשוינַאמ טָאה -- ,טינ עריומ ןייק טָאה --
 לעװ ךיא סָאװ טימ ףליה וצ ןעמוק ךַײא לעװ ךיא --- .ןדיװָאד-לעיוי ךיז
 -עביא ןייק ,ןבַײלב טינ גָאט ןייק רעמ ריא טרָאט ענליוו ןיא .ןענָאק רָאנ
 לעוװ גָאטראפ ןגרָאמ ,ןגרָאמ ךָאנ .עשראוו ןייק טריפ געוו רעד .ָאש עקיר
 ענַײמ עלא ראפ ןלעטשרָאפ ךַײא לע ךיא ,עשראוו ןייק ןריפּפָא ךַײא ךיא
 .ןענעדרָאנַײא ךיז ךַיײא ןפלעה ןוא עטנאקאב

 ...געוו ןיא זיא דיװָאד-לעיוי
 ןיא ןַײרא טקוק רע ,ךיז ףא ןקוקנָא ךיז טינרָאג ןָאק דיוװָאד-לעיוי

 זיא רע זא ,טסּוװעג טינרָאג טָאה רע .טינ ךיז טנעקרעד ןוא עלעגיּפש
 ,גנוי יוזא ךָאנ

 -עטנאה ,ךעלכיטזָאנ יד ןופ *ןכעמאס/ יד סיוא טלצרָאװ דיווָאד-לעיוי

 יז טָאטשנָא טצנאלפראפ ןוא רעדמעה עטשרעטנוא ןוא עטשרעבייא ,רעכ

 טגָארט רע ,רע רעדיוו זיא רע ,ןייטשניוועל רעדיוו זיא רע .*ןדעמאל;

 לָאמנייק רע טעוװ רעמ ,יקסנושארטס סיוא .עילימאפ ענעגייא ןַײז רעדיוו

 .יקסנושארטס ןסייה טינ ןבעל ןיא

 -שוינָאמ בילוצ םיא טוט -- !ןייטשניוװעל ינאּפ !ןייטשניוועל ינאּפ --

 סָאװ ,רעד טינ ןיוש זיא רע זא ,עלַײװ עלא םיא טנָאמרעד רע .ָאק

 .שטנעמ רעדנא ןא רָאג זיא רע זא ,ןעוועג

 ,ךיז טיירפ ןוא רָאשזאמ ףא ןטיבראפ ןעייוו עלא טָאה לדיפ רעד
 ָאש ןַײז ,טּפאכעג לגילפ ןראפ לגיופ ןעיולב םעד טָאה דיװָאד-לעיוי

 ןוא טנאה ןיא ךיז אב טלעוו עצנאג יד ןטלאה ןופ ָאש יד ,ןעמוקעג זיא
 ,ץלא רעכלעוו ןיא ,ָאש יד ,טסולג רָאנ ץראה סָאד סָאװ ,ריא טימ ןָאט
 זיא ,ןָאטעג טרעוו סָאװ ,ץלא ןוא ,עמכָאכ זיא ,טגָאזעגסיורא טרעוו סָאװ
 ,קילג ןוא לזאמ טימ

 עשיטאנגאמ ןוא עשיצירּפ יד ןיא ןטרעצנַאק עטשרע סדיװָאד-לעיוי
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 ןופ סעניב עטסערג יד וצ געוו םעד ַײרפ ןכאמ ןוא ןשארעביא ןפיוה
 .טָאטש רעד

 טייג עשראוו !טרידָאלּפא עשראוו !טרעצנָאק א ךָאנ טרעצנָאק א
 !םָארָאדָאכ

 -ראפ ןיא ןוא סעזָאּפ ענעדיישראפ ןיא סדיװָאד-לעיוי רעטרעדנוה
 -םור ןוא -ביול טימ םורא ןוא םורא טלגנירעגמורא ,ןבראפ ענעדייש
 סערזע ייבראפ ךרוד ןעייג ןוא ןשיפא יד ןופ ּפָא ךיז ןסַײר ,רעטרעוו
 .שראמ-לאינַאמערעצ א ןיא ,דאראּפ ןכעלרעייפ א ןיא ןגיוא

 ,ןרעגניז רענטלאטש רעדנָאלב רעד ןיא טבילראפ זיא דיװָאד-לעיוי
 עטשרע ןַייז זיא יז .ןעזילע ןיא ,ןטעוד םיא טימ ןעמאזוצ טגניז סָאװ
 סָאװ ,ןטכארט טינ לָאז רע סָאװ ןגעוו ,ןָאט טינ לָאז רע סָאװ ןוא .עביל
 ...ריא בילוצ רע טגניז ,ריא בילוצ רע טוט ,ןעגניז טינ לָאז רע

 א ןעו :טגָאזעג טָאה ףעסיוי יבאר סָאװ ,דיװָאד-לעיוי ,טסייוו רע
 א ןעוו .טַײקנסאלעגסיוא סע זיא ,ּפָא טרעפטנע יורפ א ןוא טגניז ןאמ
 -- סקאלפ ןוא רעַײפ יװ סע זיא ,ּפָא טרעפטנע ןאמ א ןוא טגניז יורפ
 .ןָא ךיז עטייווצ סָאד טּפאכ ,סיוא ךיז טשעל סנייא ןעוו

 טנוװָא ןדעי טרעוו ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ ,ןלאז עטקאּפעגלופ ראפ
 ,גנורעלקרעד-עביל רעייז טרעפיטראפ ןוא טרענעשראפ ,טַײנאב

 -- ,ןעזילע וצ ,ריא וצ רע טגָאז --- ,טלאטשעג ןַײד רימ קעלּפטנא ---
 טלאטשעג ןַײד ןוא םענעגנָא זיא לָאק ןַײד לַיײװ ,לָאק ןַײד ןרעה ךימ זָאל
 ,ןייש זיא

 עקידנלאפ עקילָאצנָא יו ,ךיז טישעצ ענארּפָאס-רוטארָאלַאק ריא
 ענכאמ עקידנרעשטיוװצ א יװ ,ךייה רעד ןיא טילפראפ ,ךעלעיינש
 .ןעלגיופ

 -עג רע טָאה לָאמ ןייא טינ .טשארעביא זיא יקסלעבאש רימיזאק...
 עשילױּפ יד טָא טעבראאב טָאה סָאװ ,רעד זיא רעװ ,ןייגרעד טווורּפ
 ךיז טזָאל .עניב רעד ףא ָאד טציא ךיז טגָארטעצ סָאװ ,עידָאלעמ-סקלָאפ
 ,דיװָאד-לעיוי זיא סָאד זא ,סיוא

 "וצ ןענַײז עלא ןוא ,רָאשזיריד ןטימ רעביא ךיז ןקוק ןטנאקיזומ יד
 -טנא לָאמאטימ ָאד ךיז םעצולּפ טָאה רעטסווואבמוא רעד סָאװ ,ןדירפ
 ,טקעלּפ

 סנייא יו ,סנייא ןרָאװעג ןענַײז רעליּפש יד טימ ןטנעמורטסניא יד
 ...לדיפ סערזע טימ רָאשזיריד רעד ןוא רעטסעקרָא רעד ןרָאװעג זיא

 -נעל ךיז טליוו ןערזע ןוא ,טליּפשעגּפָא סנַייז טָאה רעטסעקרָא רעד

 יו ,טדניוושראפ קילג סָאד רָאנ .קילג סדיוװָאד-לעיוי אב ןטלאהראפ רעג

 ךיז טָאה לגיפ רעיולב רעד .עיגעלע סרעצָאדעּפ ןופ סנכייצ-ןטָאנ יד
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 -געמוא זיא'ס ,ןלאפראפ זיא'ס ןוא ,טנאה סדיוװָאד-לעיוי ןופ ןסירעגסיורא
 -רעד סדיװָאד-לעיוי ןרָאװעג זיא'ס רעסערג סָאװ .ןגָאירעד וצ םיא ךעל
 רעמ ץלא ,ןעמולב רעמ סָאװ .ןעמוקאב רע טָאה םינָאס רעמ ץלא ,גלָאפ
 ןסַײװ סענאגילוכ ענעגנודעג .םיא ןיא ןעִילּפ ןעמונעג ןבָאה רענייטש
 .ןעיירעשטשיווס ןוא ןעיײרעשטיוװק טימ ןעגנאזעג סדיװָאד-לעיוי רעביא

 ;טצעה עסערּפ עצראווש יד

 יד געוו ןכַײלג ןופ ןריפוצּפָארא ףא טקישעגרעטנוא זיא ןייטשניוועל
 עכלעוו ןופ ,ןצענ יד ןיא ןעגנאזעג ענַײז טימ טראנראפ רע !רעקיליוטאק
 יד טשידִייראפ ןייטשניוועל .ןרעטנָאלּפסױא ךיז ןַײז ךעלגעמוא טעוו'ס
 !עידָאלעמ עשיליוּפ יד טלגוקראפ ,עמָאשענ עשיליוּפ

 -לעיוי ןופ ןגָאזּפָא טינ ךיז יז טעװ .ןעזילע טָארד עמ ןוא טנרָאװ עמ
 ,עמאמ-עטאט ןרילראפ טעװ יז .ריא ןופ ןגָאזּפָא ךיז עלא ןלעוו ,ןדיװָאד
 רעטכעט סנלױוּפ ןשיווצ ןוא ,טנַײרפ ןוא םיוויורק ,רעטסעווש ןוא רעדירב
 -ראפ ןַײז טעװ יז .ןרעװ טנכעראפ טינ רעטכַאט ןייק ראפ רעמ יז טעוו
 ור ןייק ןוא ץוש ןייק יז טעװ ץעגרעניא ןוא טַײל ןוא טָאג ןופ ןטלָאש
 .ןעניפעג טינ

 -עגנַיירא ןעמ טָאה ,ןדיװָאד-לעיוי ,םיא !םערייכ םוטעמוא !םערייכ
 זיא רע סָאװ ,ראפרעד ,סעידָאלעמ סעקשוינָאמ ראפ םערייכ ןיא ןפרָאװ
 -רעד םערייכ ןיא ןפראוונַיירא ןעמ טָארד ןעזילע ןוא ;ןעזילע וצ ןעמוקעג
 .ןדיװָאד-לעיוי ,םיא וצ ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,ראפ

 ןוא ,םייה רעד ןופ טריפעגקעווא ןעזילע ןעמ טָאה טַײצ שעדיוכ א ףא
 עזילע ,טינ טדער עזילע ,טינ טגניז עזילע .ןסָאלשראפ יז ןעמ טלאה טציא
 טינ ךיוא טגניז ,טינ טגניז עזילע זא ןוא .טכיל א יו ,טקנאצ ןוא טנייוו
 ,דיוװַאד-לעיוי

 ןייגמורא טעװ רע ןאמזלָאק זא ,טסּוװעג ןבָאה םינָאס סדיװָאד-לעיוי
 -עג עריומ ךיוא ןבָאה ייז .ןסעגראפ טינ עזילע םיא טעװ ,דרע רעד ףא
 ןוא ,ןטבילראפ םעד ןעמוקייב ףָאסלַאקּפָאס טעװ רעגניז רעד זא ,טאה
 -נָאק ףא ןטערטסיורא ןבייהנָא רעדיו טַײצ רעד טימ טעוװ דיוװָאד-לעיוי
 -עגאב עטצעל א םיא ןענעדרָאנַײא טדערעגפיונוצ ךיז ןבָאה ייז .ןטרעצ
 .ןעזילע טימ שינעג

 ;ךיז ןרעווש ןוא ןעגניז יז ...טימ טגניז עזילע ןוא ,טגניז דיוװָאד-לעיוי
 .ןדיישעצ ןענָאק טינ יז טעוװ ןיילא טיוט רעד עליפא

 םאב ןעלקַײּפ יד ןופ ביורד רעד יװ ,ךיז ןטישעצ ןעגנאלק-לדיפ יד
 טרעטנעענרעד רע ןעוו ,רעקנעה ןראפ שראמ ןשיכצָאר רעייז ןּפאלקסיוא
 .ןברָאק ןַײז וצ ךיז

 !רעגניז םעד םור ---
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 -ַײז סָאװ ,טסעג יד ןעַײרש -- ,םור ןוא טאוויוו ,טאוויוו ןוא םור ---
 .עַײװעל ןַײז ףא יו ,טעקנאב סדיװָאד-לעיוי ףא ןעמוקעג ןענ

 ףיא ךיז ןבייה --- !ןדיװָאד-לעיוי ראפ !גלָאפרעד סרעגניז ןראפ ---
 .סרעכעב עלא

 רעכעב ןטמאסראפ םעד טנעה סדיװָאד-לעיוי ןופ סיורא טּפאכ עזילע
 ,רעכעב ריא רעביא םיא טיג ןוא ןַײװ טימ

 עמ ןוא טגַײװש עמ .,.ּפָארא ךיז ןזָאל סרעכעב ענעביוהעגפוא עלא
 .ןָאט וצ סָאװ ,טינ טסייוו

 רעד סעזילע טרעטיצ --- !ןדיװָאד-לעיוי ראפ !ןדיװָאד-לעיוי ראפ ---
 ,םיטש עטרעטיש

 ןגָארטעגוצ טנעָאנ רעכעב ןטמאסראפ סדיװָאד-לעיוי טָאה יז ןעוו ןוא
 .ריא וצ טקערטשעגסיוא ךיז טנעה רָאּפ רעקילדנעצ ןבָאה ,ןּפיל עריא וצ

 ,ןעירשעג עלא ןבָאה -- סע ריא טוט סָאװ !?סע ריא טוט סָאװ --
 ...ןכערבראפ רעייז טימ ןבעגעגסיורא ךיז יז ןבָאה רענייא יו עלא ןוא

 וצ ןגעו עלא קידנעטש ףא ןיוש ןענַײז שינעגעגאב רעד טָא ךָאנ
 .ןדיווָאד-לעיוי ראפ ןטינשעגּפָא ןבילבעג ןעזילע

 רעביא ןפָאלעגמורא זיא רע .ןעניז ןופ טרירעג ךיז טָאה דיוװָאד-לעיוי
 ןוא רעטרעוו יד טימ ןעגניז טרעהעגפוא טינ ןוא ןסאג רעוועשראוו יד
 :ָאכייא ןופ ןגינ םעד טימ

 ןוא טקוק !טכאדעג ןשטנעמ ןייק ראפ טינ ,טכאדעג ךִַיַיא ראפ טינ;
 םאי רעד יוװ ?קעטייוו ןַײמ יו ,קעטייוו אזא ןאראפ ךָאנ זיא'ס יצ ,טעז
 "!ךָארב רעד סיורג זיא

 ךיז טזָאל קימס רעד ןוא ןערזע וצ טעילוטעגוצ טבַײלב לדיפ רעד...
 -לעיוי .רָאלק זיא ץלא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא ץלא רָאנ ,ּפָארא טינ
 -עלאב א ראפ טכאמעג םיא טָאה ענליוו --- ָאטינ רעמ ןיוש זיא דיװָאד
 ,טריפעגּפָארא ןעניז ןופ םיא טָאה עשראוו ןוא לסעב

 -סַײגאב .ּפעק ענעגױבעגּפָארא טימ ןטנאקיזומ יד ןעייטש עלַײװ א
 -ָאלּפא ןטנאקיזומ יד .טַײקליטש יד רעביא ןסַײר ןעיירשעגסיוא עטרעט
 ןקעלּפטנא ראפ ןעקשוינָאמ טרידָאלּפא עמ .ןערזע ןוא ןרעצָאדעּפ ןריד
 עביל ןוא יורטוצ ןַײז ראפ ןדיוװָאד-לעיוי טרידָאלּפא עמ .ןדיװָאד-לעיוי
 ...גנאזעג סיורג ןַײז ראפ ,ןעזילע וצ עביל ןַײז ראפ ,ןעקשוינָאמ וצ
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 ןאמרעסאוו עבויל
 טולב ןגייא

 םענופ טַיײװ טינ ךיז טניפעג סָאװ ,טריוװָאס םענופ קריצאב ןטרעפ פא
 רעד ןופ ןרעלגניר יד :קילגמוא ןא ןעשעג זיא ,ךַיײט ןקימָארטש קיטסאה
 "ּפָא ,גנילטשרע ריא ןבָאה םאב ,זיא ָאקבוז עגלָא עדאגירב-גראוונטרָאג
 טימ .טכעלש רעייז ןטלאהעג ריא טימ טָאה'ס ןוא טולב טימ ןעגנאגעג
 ןופ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד .ןרָאװעג רעכאווש ץלא יז זיא ָאש רעדעי
 "דלעפ עגנוי יד -- ףליה א סעּפע ןטראוורעד טנָאקעג טָאה עמ ןעמעוו
 ,טסּוװעג טינ לאפ םעד ןיא טָאה -- ,עילאוו טקנוּפדעמ ןגיה םענופ ןרעש
 .ןָאט וצ סָאװ
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 ריא ןעוועג טינ זיא סע ןיילק יװ ,ןעוועג טינ זיא עילאוו גנוי יו
 -ראפ זיא יורפ יד זא ,ןעזעג ךָאד יז טָאה ,ןרעשדלעפ סלא גנוראפרעד
 יז ,גנוסיגרעביא-טולב ןייק ןכאמ טינ סנטַײצאב ריא טעװ עמ ביוא ,יַיב
 טינ זיא וצרעד .ןָאטעג טינ לָאמנייק ןכאז עניוזא רעבָא טָאה ןיילא
 -נייא יד ...טולב ןייק טינ ,ןטנעמורטסניא ןייק טינ :סָאװ טימ ךיוא ןעוועג
 ,לָאטיּפש םענופ רעטקַאד-טּפױה ןפא טאהעג יז טָאה גנונעּפָאה עקיצ
 -נזיױר ענא ףא --- ,קריצאב ןלארטנעצ ןפא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו
 ,ןעגנאלרעד וצ טנאה רעד טימ ןעוועג זיא קריצאב ןלארטנעצ םוצ .םולב
 לָאטיּפש ןיא ןרעניוועג יד ןריפ רָאנ ,רעטעמָאליק ריפ-ַיירד לקאכאסעב
 דנאנאכָאנ ןכָאװ ייווצ ןבָאה סָאװ ,סנגער יד רעביא :טנָאקעג טינ ןעמ טָאה
 טציילפראפ ,ןגערב יד ןופ סיורא ךַײט רעד זיא ,ןסיג וצ טרעהעגפוא טינ
 .געוו םעד ךיוא ןעקנורטראפ ןוא םורא ץלא

 רעשפע ךיז רע טלָאװ ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןאמ סעגלָא שטָאכ טלָאװ
 םעד ןיוש ,סעכָאלוצפא יװ ,רע זיא .זיא-טינ-סָאװ וצ טכארטרעד ןיוש
 יד ןטכיראפ םאב רָאטקארט ןַײז טימ ןעמונראפ ןעוועג גָאט ןטלפיוו
 רע ןוא ,טקנעװשעגרעטנוא זַײװרעטרע טָאה רעסאוו סָאד עכלעוו ,עבמאד
 .טסּוװעג טינ טשינרָאג ןופ טָאה

 וצ ,קריצאב ןלארטנעצ ןפא ןעגנולקעגנָא ףָאסלָאקּפָאס טָאה עילאוו
 טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,םעד ןגעוו ריא טלייצרעד ןוא ,םולבנזיור ענא
 .ָאקבוז עגלָא

 -רא רערעווש גָאט א ךָאנ עשרעטקָאד יד ןפָארטעג טָאה גנולק רעד
 ףעקייט ןליופאב יז טָאה ךָאד .דימ רעייז ןעוועג זיא יז ,לָאטיּפש ןיא טעב
 עטסעב יד ןופ רענייא ,ןעניד ראפ ןוא ךיז ראפ --- דרעפ ייווצ ןעלטָאזנָא
 ,לָאטיּפש ןופ רעטסעווש עשיניצידעמ

 עגיה יד ןיא .יורפ עגנוי ןייק טינ ןיוש ןעוועג זיא םולבנזיור ענא
 -עג ָאד ךיז טָאה ןוא ,עמָאכלימ רעד ךָאנ ךַײלג ןעמוקעג יז זיא ןטנאק
 טינ ןקָארשעג טינ טציא יז טָאה רעבירעד .וועשיוט רעטלא ןא יו ,טליפ
 -עג ןעוועג ןיוש זיא יז .רעטעװ רעטכעלש רעד טינ ,געוו רערעווש רעד
 ליורג א ןפָאלעגרעביא ריא ךיוא זיא ןגעווטסעדנופ ...ץלא וצ טניוװ
 ןא יו טָאה סָאװ ,קריצאב רעד ןבילבעג זיא רעטניהא ןעוו ,בַייל ןרעביא
 ,סעכשאכ רעקימורא רעד ןיא טלקניפעג עלעזדניא קידנטכיול קיצנייא
 ,ךיז ראפ ןעזעג טינ טשינרָאג טָאה עמ זא ,שינרעטצניפ אזא ןעוועג זיא'ס
 ,ןסָאגעג רעהפוא ןָא טָאה ןגער רעד ןוא

 טָאה סע .ןעיורפ עדייב טרעמיקעג טציא טָאה רעטעוו רעד טינ רעבָא
 טריװרעסנָאק ןייק ךיז טימ טינ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד טקייורמואב ייז
 רָאנ .טָאטש ןופ ןעגנערב טפראדעג ןגרָאמ-טנַײה סע טָאה עמ .טולב
 ...רעַײט זיא עגער עדעי
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 .טנוװָא ןיא ףלע-ןעצ רעגייזא םייה רעד ןופ ןרָאפעגסיױרא ןענַײז יז
 ןיוש זיא ,קריצאב ןטרעפ ןפא לװעשִיי םוצ ןבילקרעד ךיז ןבָאה ייז זיב
 .טכאנאב ייווצ םורא ןרָאװעג

 טימ טקעמשעג טָאה ,ןגעלעג זיא ןרעניוועג יד ּוװ ,בוטש רעד ןיא
 -ראפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא ליד רעד .עציווישז טימ ןוא רעטערב עשירפ
 -קָאד יד .סיפ יד רעטנוא טעדיוהעג ךיז ןבָאה רעטערב יד ןוא ,טקידנע
 טכאוושעגּפָא ,קידנטַײר ןרָאפ םענופ ,געוו םענופ דימ ןעוועג זיא עשרעט
 ןוא עליוכ ןפא ןָאטעג קוק א רָאנ .טעברא עטגנערטשעגנָא גָאט םענופ
 יז טָאה --- ,טעּפש וצ ןַייז ןָאק טינא ,קידנעגנירד זיא ףליה זא ,ןעזרעד
 ,טנעה יד ןשאוו ןעמונעג ןוא לטנאמ םעד ךיז ןופ ןָאטעגסױא ךיגפא

 ןעמונעגנָא יז ןוא ןרעניוועג רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא עשרעטקָאד יד
 ,טנעה יד .ןבעל ןופ ןעמיס א ןָא ןעוועג זיא רעטומ עגנוי יד .קעפיוד ןראפ
 .ערדלָאק רעד ףא ןגעלעג רעווש ןענַײז ,ןטסיופ ןיא עטקירדעגפיונוצ
 ןופ ךעלּפעל-ןרעיוא עלעג יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סרעדנוזאב
 ןשיק ןרעביא יד רעטנוא ןופ ןעזעגסיורא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקנארק רעד
 -ראפ טַײװ ץעגרע .טליפעג םיוק ןעמ טָאה קעפיוד םעד .רָאה ענעטָאשעצ
 ןופ ,ריא ןופ ...ןבעל םענופ קנופ א טעַילטעג טָאה ףיט רעד ןיא ןגרָאב
 טעװ קנופ ןקידנעילט םענופ יצ ,קיגנעהּפָא טציא זיא ,עשרעטקָאד רעד
 ,ןבעל א ןרעקאלפוא רעדיוו

 יד .רעַײט זיא עגער עדעי .ןעוועג טינ טַײצ ןייק זיא ןטכארט גנאל
 :ןָאטעג עוועדנאמָאק א טָאה עשרעטקָאד

 ..!עזָאקוילג !רעפמאק --
 ,ךאז םוש ןייק ןופ טכארטעג טינ טציא טָאה םולבנזיור ענא

 טליפרעד טציא ךיז טָאה יז .ןָאט טפראדעג ָאד טָאה יז סָאװ ,םעד רעסיוא
 טָאה יז ןוא ןדאיראנס ןסירעג ךיז ןבָאה םורא ןעוו ,טנָארפ ןפא יװ ,יוזא
 ,טסייוו רעוו .ןדנווו ערעייז ןדניברעביא ,עטעדנוווראפ ןרירעּפָא טפראדעג
 גנוי זיא סָאװ ,ןוז ריא טנָאמרעד טציא עדארג ריא ךיז טָאה רעשפע
 ...עמָאכלימ רעד ףא ןרָאװעג ןטינשראפ

 ןוא רעפמאק .ןפלָאהעג טינ טָאה ,ןָאטעג רעבָא טָאה יז סָאװ ,סָאד
 יד .ןבעל םוצ ןשטנעמ םעד ןרעקוצמוא ףא קיניײװ ןעוועג זיא עזָאקוילג
 "נזיור טָאה ןאד ןוא ...טלעוו רענעי ףא רעמ ןעוועג ןיוש זיא ןרעניוועג
 ,ןרָאטעּפמיק רעד ןופ טעב ןבעל רעגעלעג א ךָאנ ןטיירג ןסייהעג םולב
 םענייק טָאה עמ ...לטפָאק סָאד ןעמונעגּפָארא ךיז ןופ יז טָאה ןיילא ןוא
 עילאוו ַײס ...ןָאט ךיז טבַײלק יז סָאװ ,ןייטשראפ וצ ןבעג טפראדעג טינ
 ןעגנאגעגוצ זיא עניד ...ןסױטשעגנָא ןיילא ףעקייט ךיז ןבָאה עניד ַײס ןוא
 זא ,טסּוװעג טוג טָאה יז .ןרעדיוורעד ןביוהעגנָא ןוא עשרעטקָאד רעד וצ
 םעד ךָאנ ,טציא סרעדנוזאב .טנוזעג ןיא ךאווש זיא םולבנזיור ענא
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 ךָאנ ןעזעגסיוא יז טָאה ,רעהא טכאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,געוו ןרעווש
 עניד .ןקידנע ךיז ןָאק סָאד סָאװ טימ ,טסייוו רעוו .קידנעטש יוװ ,רעגרע
 ...ןָאט טינ סע רָאט עמ זא ,ןענַײט ןביוהעגנָא טָאה

 ןיב ךיא ..רימ טביױלרעד ?טולב ןבעג ריא טפראד סָאװראפ ---
 ..ךִיַיא ןופ רעגנִיי ךָאד

 ;ןסָאלשטנא ןוא זייב ןעוועג זיא קילב סעשרעטקָאד רעד רָאנ
 -מוא יז טָאה -- ..ןטיײקשיראנ טדער עמ זא ,ביל טינ בָאה ךיא ---

 עּפורג רעטשרע רעד ןופ זיא טולב ןַײמ -- ,טרעפטנעעגּפָא קידלודעג

 רעד אב זיא עּפורג א ראפ סָאװ ,טסייוו רעוו ...ןעמעלא ראפ גיוט ןוא
 ,סייה ךיא סָאװ ,טוט ...ךַיײא טעב ךיא ...ןרעניוועג

 רעד ןופ טעב עמאס םעל קנאב א ףא ןגעלעג זיא םולבנזיור ענא
 -- ןרעדָא-טולב יד ןיא ןעלדָאנ יד ןכָאטשעגנַיירא טָאה עניד .ןרָאטעּפמיק
 סעשרעטקָאד רעד .ןרעניועג רעד ךָאנרעד ,עשרעטקָאד רעד רעירפ
 ,ירפ טכאמעג סנרעניועג רעד ןוא רעפַיײטש ןגיוצראפ יז טָאה טנאה
 -כָאנ .טנעִיצאּפ ןַײז וצ רָאנָאד םענופ ןסילפ ןענָאק לָאז טולב סָאד יידעק
 טולב סָאד ןוא ,ןצירּפש יד טקינייראפ ךעלבַײרט-עמוג טימ יז טָאה םעד
 םעד ןיא רעּפרעק ןייא ןופ ןסילפרעביא ןביוהעגנָא ךעלעמאּפ טָאה

 .ייןרעדנא
 רעסַײװ רעד .ןגױא עטכאמראפ טימ ןגעלעג זיא עשרעטקָאד יד

 ענערָאװעג סאלב סָאד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ טָאה רעריא טאלאכ
 ..ירָאה עװָארג ןפרָאװעגכרוד ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ּפָאק םעד ,םענָאּפ

 רעד ןופ ךעלּפעל-ןרעיוא יד ןיא יו ,ןעזעג ןבָאה ןעילאוו טימ עניד
 עווָאלב יד .ןבעל ןופ םינָאמיס ןזַיײװאב ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרָאטעּפמיק
 -עגנָא טָאה ןרעניוועג יד .טנפעעג סָאװטע ךיז ןבָאה ןּפיל ענעסָאלשעג
 ךיג זיא סָאװ ,טולב עקידעבעל סָאד ...ןעמעטע סייה ןוא קיטשרָאד ןביוה
 טָאה יז ןוא רעּפרעק םעד טרעדורעגפוא טָאה ,ץראה ריא וצ ןסָאלפעג
 ..יןצכערק ליטש ןביוהעגנָא

 םעמיוטשינ זיא עילאוו זא ,עוואקישט יוזא ןעזעגסיוא טָאה ץלא סָאד
 ,ץירּפש א ןריזילירעטס ןסייהעג ריא טָאה עניד ןעוו .קידנקוק ןרָאװעג
 ,ןענאטשראפ טינ יז טָאה ,עזָאקוילג עשרעטקָאד רעד ןצירּפשנַײא יידעק

 ...ריא ןופ ליוו עמ סָאװ
 ןענַײז קיטַײצנײיא טאמיק .ןעוועג טינ זיא ןייטש וצ טַײצ ןייק רָאנ

 .ךיז-וצ ןעמוקעג -- עשרעטקָאד רעד טימ ןרעניוװעג יד --- עדייב
 םולבנזיור ענא טָאה ,דניק סָאד ןדָאב ןעמונעג ןבָאה ךעלדיימ יד ןעוו

 :טגָאזעג םיטש רעקירעטיצ א טימ
 ?סייה וצ טינ זיא'ס ...רעסאוו סָאד עז ,עניד ---
 ןרָאבעגַײנ סָאד .עלענאוו ןיא דניק סָאד טזָאלעגּפָארא טָאה עניד

37 



 ןעמאמ רעד אב יװ ,טעשטרָאקעגפיונוצ ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,לשעפענ
 ,טבַײלגעגסיױא ךיז טָאה ,ךיוב ןיא

 -נָא טָאה סע יװ ,טקרעמאב טינ רענייק טָאה ,דניק ןטימ ןעמונראפ
 ןופ שיורעג סָאד ןסירעגנַיירא ךיז טָאה לביטש םעניא .ןגָאט ןביוהעג
 -לֵא ןעמוקעגנַיירא זיא סע .טױלּפ םוצ ןרָאפעגוצ זיא סָאװ ,רָאטקארט א
 טינ ןופ ןגיוא עטיור טימ ,עטָאלב ןיא רעטרימשעגסיוא ןא ,ןאמ סעג
 .טכענ ענעפָאלשעג

 ,טָאג ןעקנאד -- .ןָאטעג ךאמ א ןדירפוצ ןוא דימ רע טָאה ---!ךוא --
 ,טפעלּפעג ןייטש ןבילבעג לָאמאטימ זיא ןוא --- ...טכיראפ עבמאד יד
 ,רעטקָאד םעד ןגיל ,טעב סבַײװ םעד ןבעל ,ןאשטּפָאט ןפא קידנעעזרעד

 ןַײז וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןוא ,טגערפעג רע טָאה --- ?זיא סָאװ --
 ?ןעשעג זיא סָאװ ,עילָא --- ,יורפ

 .געוו םעד טלעטשראפ םיא טָאה עניד
 ווָאטלזאמ --- .טקיוראב םיא יז טָאה -- ...טוג ץלא ןיוש זיא טציא --

 ..ןוז א טימ ךַײא
 ,רעטצנעפ סָאד טנפעעגפוא םורא טַײצ לקיטש א ןיא טָאה עניד ןעוו

 ךעלדנקלָאװ עניילק זיולב ...יולב ןעוועג למיה רענעשאוועגסיוא רעד זיא
 עגער רעבלעז רעד ןיא .ןגָארטעגמורא ןטרָאד ןוא ָאד ךָאנ ךיז ןבָאה
 ןעמונעג ןוא ןבלאווש עַײטס א ןגיולפעגסיורא ךאד םעד רעטנוא ןופ זיא
 ןלעוו ןכיגניא זא ,זייװאב א --- ןטפולרעדניא קירוצ ןוא ןיה ןבעוושמורא
 ,סנגער יד ןרעהפוא

 ,ןרָאװעג ןסעגראפ ןענַײז טכאנ רעד ןופ ןעגנובעלרעביא ערעווש יד
 ןוא .ןעלכיימש ןוא ןכאל טסולגראפ רעדיוו ךיז טָאה סע ...ןדנווושראפ
 :ןעילאוו וצ ןבעגעג גָאז א טָאה עניד

 -עג יוזא וטסָאה סָאװ ...ןקָארשעג ךיז טסָאה וד יװ ,עידעמָאק א --
 ,.?טרעטיצ

 יו ,טציא טשרע קידנליפרעד ,טכאלעצ ךיז ןבָאה ךעלדיימ עדייב ןוא
 ךיז ןבָאה ייז ...טכאנ רעזָאלּפָאלש ןוא רערעוװש רעד ןופ ןענַײז ייז דימ
 ...סיפ יד ףא ןטלאהעג םיוק
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 ףָארדנעװ .!
 לסעג-םעליוסעב ןופ ןעכטערג

1 

 ןופ ,קָאכצַיי-עילע רע טָאה ןסייהעג ,דעמאלעמ א ןעוועג זיא עטאט רי 6
 -רעכאמ-לטייש א -- עמאמ יד .דעמאלעמ רעד קָאכציל -- ןגעוו רעציק
 -ןסָאריּפאּפ א ןעוועג זיא ןיילא יז .עקרעכאמקיראּפ יד עיסענג -- עק
 ןעמָאנ א ,קינּפורק לצנירּפש -- ,לצנירּפש ןסייהעג טָאה ןוא עקרעכאמ
 -עכָאװ-שינַאצּפאק א --- עילימאפ א ןוא עיזעָאּפ רוּפש ןטסדנימ םעד ןָא
 -יל רעשיסאלק רעד ןיא עטנוואהאב ,סעקינרעטסקע ןשיוװצ רָאנ .עקיד
 ןופ ןעכטערג -- ןעכטערג ןעמָאנ ןרעטנוא ןטלָאגעג יז טָאה ,רוטארעט
 ,לסעג-םעליוסעב
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 -נוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעכטערג-לצנירּפש טימ טפאשטנאקאב ןַײמ
 .ןדנעטשמוא עשיגארט רעט

 א -- לדניה עקניזימ ןַײז טכאמעג ענעסאכ טָאה עירא רעטעפ ןַײמ
 רעגָאמ ןפא ןעַײלק ךאס א טימ ,לּפענק א יװ לזענ א טימ לדיימ לציפ
 ,לּפעק םעניילק ןפא רָאה עכעלטיור עסקוק רעקיציּפש א טימ ןוא למענעּפ
 ןעיורג ןזיב ןסעזראפ ךיז רעשפע שינעטערעג אזא טלָאװ ןרעדנא ןא אב
 טינ עריוכס עטרעגעלראפ ןייק זיא עירא רעטעפ םאב רעבָא ,ןיײרא ּפָאצ
 רע רעכלעװ טימ ,טפאשעירעב רעקיבלעז רעד טימ .ןעוועג ךעַיײש
 --- ,ןרָאק ןָאגאוו א ץערָאּפ א אב ןפוקּפָא ,ןעמוזעמ עקעּפָאק א ןָא ,טגעלפ
 רענעטָארעג ןַייז ראפ טלדנאהעגנַייא ,ןאדאנ עקעּפָאק א ןָא ,רע טָאה
 ןעמוזעמ ךעלברעק טנזיױט טימ טעװ ריא, סָאװ ,ןאמ קיטש א רעטכָאט
 ,"ןבייהפוא טינ ןכלעזא

 זא -- ,סמעַייקעװַײכ עטסָארּפ -- ,םינָאטוכעמ יד ןזַײװאב וצ יידעק
 רעבָא ,רעטגָאזעגוצ רעד זא ןוא ןעמעוו-יבא טימ טינ ןָאט וצ ָאד ןבָאה יז
 -סראדוסָאג ןיא יו רעלעיאר, םיא אב זיא ןאדאנ רעטקעליסעג טינ ךָאנ
 :םאראראט סיורג טימ ענעסאכ יד טעװארּפעג רע טָאה -- ,"קנאב ענעווט
 ,םיטאבעלאב עטסנַײפ יד עקפאד ןוא ךאס א ןטעבראפ רע טָאה טסעג
 יז ןופ רענייק טעװ ,עכמיס יד ןענַיישאב ןלעװ ייז סָאװ רעסיוא סָאװ
 רעד טָאה רעמזעלק .ןפראוו טינ קנאשעגעשַארד לברעק א ןופ רעקיניײוו
 ענעסאכ יד .טרָאס עוורעּפ -- ןכדאב א ,עטסעב יד ןדאלעגנַײא רעטעפ
 -סיוא םעד ןיא רָאנ ,לביטש ןיילק ןגייא ןַײז ןיא טינ טעװארּפעג רע טָאה
 ,טַײצַײנ לכימ-םעלָאש ריווג ןלעדייא םענופ זיוה ןקידסעוװכאר ןטגרָאבעג
 טָאה םינָאטוכעמ יד ראפ ."ןבירעג; ךיז טָאה רעטעפ רעד ןכלעוו םורא
 .ווערָאק ןטנעָאנ א רָאג ,רָאג ראפ ריווג םעד ןבעגעגנָא רע

 ןטימ עילעּפאק ענעביוהעג יד ,טסעג ענַײפ יד ,בוטש עשידיגענ יד
 עטסָארּפ --- םינָאטוכעמ יד אב ןפורעגסיורא עקאט ןבָאה ןכדאב ןטמיראב
 ןלעױּפ טנָאקעג טינ ךיז אב ןבָאה ייז זא ,ַײשּפָא ליפיוזא --- סעקינווּושִיי
 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס זיב ,ןאדאנ םעד ןקעליס ןגעוו דייר א ןכאמ וצ
 ,ןעמעלא

 ןכדאב רעד םעניורג ןעוו ,ערעשטעוו-עּפוכ רעד ןופ ןערב ןטכער ןיא
 עילעּפאק יד ןוא ןעמארג ענַייּפ טימ םעליוא םעד ןעוועג ךעיימאסעמ טָאה
 ןופ ןביוהעג טָאה'ס שזא ,סכעליירפ א טימ ןעמארג יד טיילגאב טָאה
 ןוא טַײקיטסול רעטסכעה ןופ טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא טָא -- ,טרָא
 םעד ןטינשעגכרוד יירשעגסיוא-קעטייוו רעקיכליה א טָאה טַײקידרעּפָאה
 ;למוט-ענעסאכ ןצנאג

 -אּפעג רימ דיילק דמערפ א ףעשעג רימ זיא ךָארב א ,יוא --
 ..!טרעט
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 שטיווק א טימ ;זדלאה ןיא ןעמעניורג ןקעטש ןבילבעג זיא םארג רעד
 -קֶא רעטסכעה רעד ףא סכעליירפ סָאד טקאהענּפָא עלעדיפ סָאד טָאה
 רעד ןלערט עריא ןסירעגרעביא ּפילכ א טימ טָאה עטיילפ יד ;עואט
 .ןַאטעג םורב א טָאה סאב רעד ןוא ,ןָאטעג ץרעקולש א טָאה טענראלק
 רעק א ךיז ןבָאה ןקילב סנעמעלא .ןרָאװעג ליטש זיא עילעּפאק עצנאג יד
 .ןעמוקעג זיא יירשעג רעטלפייווצראפ רעד ןענאוונופ ,ןיהא ןָאטעג

 ןיא ,ןעכטערג סעטעג ןופ םענָאּפ סָאד טָאה יצ ,טינ סייוו ךיא
 -יוזא טקירדעגסיוא ,ןבעל ץרוק ריא ןופ ןטנעמָאמ עשיגארט עמאס יד
 רעד ןופ טונימ רעטשרע רעד ןיא ,טָאה סע לפיוו ,ןַײּפ ןוא ןדייל ליפ
 ,לצנירּפש-ןעכטערג ןופ םענָאּפ סָאד טקירדעגסיוא ,עפָארטסאטאק

 זיא עידעגארט עכלעוו ,ןטסעמסיוא סעמעעב סע ןָאק רע ,םערָאװ
 ,לטעטש ןשישטַײד םעניילק םענופ סנעכטערג רעוויאנ רעד יצ ;רעפיט
 ,טסואפ ןטבילעג ריא ךרוד טרינַיור ןבעל גנוי ריא ןענופעג טָאה יז ןעוו
 ,דיילק ריא ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,לסעג-םעליוסעב ןופ סנעכטערג רעדָא
 -ליג רעטעפ רעד ךרוד טרינַיור -- סנעִילעג א --- דיילק ןגייא ריא טינ
 ..?ןשקָאל טימ ךיוי רענעד

 -- טנעה ענעמייל יד טימ עקרעווראס יד -- ענוגא יד עינורג טלָאװ
 סע טלָאװ ,לבצנאמ א אב ןזיוה יד ךיוי טימ ןסָאגראפ ןעוועג ןרעגמוא
 טפור סע יװ ,רעטכעלעג ןכעליירפ א זיולב םעליוא םאב ןפורעגסיורא
 ךיז טגָאי סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןעזנָא סָאד רעטכעלעג א סיורא זדנוא אב
 ,ןעעז רימ סייב ,ךיז ןכאלעצ רימ יװ ,טניוו ןופ ןבירטעג ,טוה ןַײז ךָאנ
 ,לָאמ סעדעי ןכאל רימ יװ ,טלאפ ןוא סיוא ךיז טשטילג שטנעמ א יװ
 ןעו רעבָא .עגאל רעשימָאק א ןיא ןרעדנא םעד ןעעזרעד רימ ןעוו
 ןטעצעביז םעד טשרע טלייצ עּפָארטסאטאק רעד ןופ ןברָאק רעד
 ףא ןלאפ סָאװ ,ּפעצ עדנָאלב ייווצ טגָאמראפ ןוא ןבעל ריא ןופ גנילירפ
 ףא ןטָאש א ןפראוו סָאװ ,סעִיװ עגנאל רָאּפ א ןוא ,ןעלסקא עטקָאטעג
 טרירעג טינ ןעמ ןָאק יו --- ,ןסָאקירבא יד יו עטראצ ,ךעלקעב עקכוּפ
 !?םיא וצ ליפעגטימ ןוא סענָאמכאר ןופ ןרעוו

 ןופ זָאנ רענעלָארדעג א טימ דַיי א -- ןכדאב רעד םעניורג עליפא
 טרָאװ-טסיירט ןטמארגעג א טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןרילָאק-ןגיובנגער
 :רענעטילעג רעד ראפ

 ןייק ,עלילָאכ ,זיא'ס ;טסע ןוא רעטַײװ טקנירט ,טסעג עביל ,טאש --
 טָאה ענוגא יד ענורג ;ןעז טינ סרעגרע ןייק ןעמ לָאז ,ןעשעג טינ זייב
 ךיי רענעדליג טימ לדיילק סָאד ןסָאגאב לדיימ א ראיוטסאפעי א אב
 ,ראנ ןייק טינ ,ןבעל-עלוסב ,ךָאד טסיב וד רָאנ ;ךיוב םענעצנאג ןרעביא
 לזאמ ,ןבעל ךעלקילג א ןבעג ריד טעװ טָאג ;ראצ ןייק טינ עשז בָאה ָאט
 טסאּפ סע יװ ,ריווג א ןאמ א ראפ עכַאראמ עטוג א ןוא עכָאלצאה ןוא
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 רעמזעלק ,ןיימָא ראמיונעוו ,ןייש .ןוא וטסיב גולק לַײװ ;ריד ראפ ךיז
 ..!ליּפשוצ םענַײפ א ליפעג טימ טגנאלרעד

 -ּפָא ךיז טרָא ןפא ךַײלג -- טנאלאט סמעניורג ראפ סעלַײּפסיה טימ
 םעליוא רעד ךיז טָאה -- ,שינעעשעג רעדעי ףא ןעמארג ענַײּפ טימ ןפור
 יד .ערעשטעוו-עּפוכ רענעסירעגרעביא רעד ראפ טיטעּפא טימ ןעמונעג
 -קיטסול ןרָאװעג קירוצ זיא'ס ןוא ,טליּפשעגפוא רעדיוװ טָאה עילעּפאק
 ענורג עליפא .ןעשעג טינ ָאד טלָאװ עידעגארט םוש ןייק יו ,ךעליירפ
 ןזעוו סיורג ןייק טָאה ,קילגמוא םעד ןיא עקידלוש יד ,עקרעווראס יד
 טימ ךיוי יד דיילק סלצנירּפש ןופ קידנעלסײרטּפָא .טכאמעג טינ ןופרעד
 יז זיא ,רעטרעוו עכעלטע טימ ךיז קידנרעפטנעראפ ךיג ןוא ןשקָאל יד
 רענייא ךיא זיולב .טסעג ענעביוהעג יד ןענידאב ןפָאלעגקעװא רעטַײוװ
 רָאנ יוװ ,יז ןטסיירט וצ ךיז טימאב ןוא ןעלצנירּפש ןבעל ןבילבעג ןיב
 ,טנָאקעג בָאה ךיא

 ןאראפ ,ןופרעד ןסעפוא טינ ץראה סָאד ךיז יז לָאז ,טשינרָאג זיא'ס
 טבַײלב סע זא ,ןקעלפ עטסגרע יד סיורא טמענ סָאװ ,טַײקיסילפ אזא
 יז טעװ ,ןעגנערב ןגרָאמ ריא סע לעװ ךיא .טינ ןעמיס ןייק עליפא
 .ןעז ןיילא

 טינ טָאה יז .דייר ענַיײמ ןופ ןעוועג טסיירטעג טינ זיא ןעכטערג
 --- ,דָאס ןטקעלּפטנא ןרעגמוא םעד ראפ דנאש יד .ןַײז טסיירטעג טנָאקעג
 .רָאפ רעד ראפ ליורג ,סנעילעג א -- ,סריא טינ זיא דיילק סָאד זא
 ןופ ןרעמיטנגייא רעד ,עטרעװאכ ריא טימ שינעגעגאב רעקידנעייטש
 -עגּפָא ךיז ךעלטַײד ןבָאה טַײקנרָאלראפ ןוא טַײקטשימעצ ,דיילק םעד
 ,למענעּפ טראצ ריא ףא טלגיּפש

 ,רעגניפ ץיּפש יד טימ ןביוהעגפוא סָאװטע דיילק םענופ טנרָאפ םעד
 ןסאנ םוצ טדימשעגוצ יװ ןגיוא יד ןוא טזָאלעגּפָארא קירעדינ לּפעק סָאד
 ןעכטערג זיא --- ,דיײלק-װעטמָאי סעטרעוװאכ ריא --- ,דיילק ןפא קעלפ
 םענ שטָאכ --- ,גנולפייווצראפ ןוא ץרעמש ןופ גנורעּפרעקראפ יד ןעוועג
 ,דליב א ריא ןופ לָאמ ןוא

 טרירעג טנָאקעג ךיוא טָאה ,סנַײמ יו טלא יוזא לָאמ ייווצ ,ץראה א
 .קילבנָא ריא ןופ ןרעוו

 -יסילפ ןַײמ טימ ןשאווסיוא ןכָאנ .טשינרָאג זיא'ס ,ךַײא גָאז ךיא --
 .ןעועג זיא קעלפ רעד ּוװ ,ןזַײװנָא ןענָאק טינ ןיילא ריא טעװ טַײק
 ...ןעז ןיוש ט'ריא

 סע עכלעוו ףא ,ןגיוא עיולב עריא רימ וצ ןביוהעגפוא טָאה ןעכטערג
 .רערט ענעטלאהעגקירוצ א טרעטיצעג טָאה

 ...ךַײא ןעקנאדוצּפָא יו ןסיוו טינ לעוו'כ ?עקאט ,ןיינ ---
 בָאה ךיא .ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טינ טנװָא ןצנאג םעד ןיוש ןיב ךיא
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 רעכיג סָאװ לָאז יז זא ,יז ןכאמ ךעליירפ טימאב סעכיוק עלא טימ ךיז
 ,עפָארטסאטאק רעסיורג רעד ןָא ןסעגראפ

 -קירוצ יד ןוא דיילק ןפא ךיוי ענעדליג יד ןעוו ,טכאנ רעבלאה ךָאנ
 .ןעוועג טנקירטעגסיוא ןיוש ןענַײז ןגיוא עריא ןיא ןרערט ענעטלאהעג
 יד ןוא ,ןעגנאגעגרעדנאנאפ ןיוש ךיז זיא םעליוא רערעטלע רעד ןעוו
 -ראפ רעד אב טלעױּפעג ךיא בָאה ,ץנאט םוצ טזָאלעג ךיז טָאה טנגוי
 ריא ןעוו ,ןוא .רימ טימ ןצנאט ןייג ךיוא לָאז יז ,ןעכטערג רעטלפייווצ
 טָאג ןייא סָאװ ,רעגניפ עטקַאטעג טימ לטנעה סַײװ ןיילק א ,לטנעה
 -רעכאמ-ןסָאריּפאּפ א אב ןעמונעג סניוזא רָאג ךיז טָאה ןענאוונופ ,טסייוו
 -וצ זיא לטנעה סָאד טָא ןעוו -- ,רעטכָאט א סדעמאלעמ ןעמערַא ןא ,עק
 ןיא ןגָארטעג טכַײל ךיז ןבָאה רימ ןוא לסקא ןַײמ ףא ןגעלעג ךעליורט
 !?ןעוועג ךַײלג ןאד רימ וצ זיא רעוו --- ,סלאוו א

 ךיז ןבָאה רענעה עטלא ןוא עגנוי ןעוו ,ָאש רעקיגָאטראפ רעד ןיא
 ןופ שינעגעגאב יד ןגָאזנָא רעקיכליה טעװ רעװ ,ךיז ןשיווצ טסַײלפעג
 "אב ךיא בָאה -- ,גָאט ןקידנעמוקנָא ןטימ טכאנ רעקידנעייגקעווא רעד
 ,םייהא ןעכטערג-לצנירּפש טיילג

 -רעטומלרעּפ רעד יוװ ,סאלב ןוא טראצ ןעוועג טציא זיא למענעּפ ריא
 טָאה סָאװ ,לדנקלָאװ סָאד יוװ ,ןטָאש א .ּפעק ערעזדנוא רעביא למיה רענ
 ;ןרעטש ןטאלג םעניילק ריא ףא ןגעלעג זיא ,ןגעקטנא זדנוא טבעוושעג
 רעקידנדַײל א ןיא ןעוועג טגיילעגנעמאזוצ ןענַײז ןּפיל עכעלבלופ עריא
 .עסאמירג

 יד ןעוו ,למוט-ענעסאכ םעד ךָאנ ןיוש ,ןעניגאב ןליטש םעניא ,טציא
 עפָארטסאטאק יד טָאה -- ,רעטנעענ ץלא ןרָאװעג זיא ןבשזעכ ןופ ָאש
 ,ליורג ןצנאג ריא ןיא ןגיוא עריא ראפ טבעלעגפוא רעדיוו

 רימ ךיז טָאה סע ...ריא וצ דַײלטימ ןופ ןעגנאגעגסיוא זיא ץראה ןַײמ
 ענעגייא -- טלעוו רעד ןופ רעדיילק עלא זא ,ריא ןגָאז ,ןדייר טלָאװעג
 ;ןריא לכיימש ןייא טימ ךַײלגראפ ןיא טשינרָאג ןענַײז -- ענעילעג ןוא
 ,דלָאגניג םענייר ןופ ןַײז עליפא סע געמ .,ךיוי ענעדליג ןייא ןייק זא
 םוש ןייק ,קעלפ םוש ןייק זא ;ןגױא ענייש עריא ןכאמ טכַײפ טינ ףראד

 טלעװ עצנאג יד זא ;ןרעטש ןקיטכיל ריא ןעלקנוטראפ טינ רָאט ראצ
 ,ריא ראפ רָאנ זיא ןדיירפ עריא עלא טימ ןוא רעדיילק עריא עלא טימ
 ןליטש א ןיא סָאװ עלאמ ...טלָאװעג בָאה ךיא ...זדנוא ראפ ,רימ ראפ
 רעקירָאינצעביז רעקידנעִילב א ןגָאז ץלא ךיז טליוו סע גָאטראפ-גנילירפ
 יץראה קירָאינצכא רעַײא ןעגנאפעג עטשרע יד טָאה סָאװ ,ןעכטערג

 ןטינעג א ןופ טַײקטסיײרד ןוא טומ רָאי ןצכא וצ ןעמ טמענ ּוװ רעבָא

 קידנגַײװש ןזיולב בָאה ךיא .טגָאזעג טשינרָאג בָאה'כ -- ןוא ?לבצנאמ

 ןגָאז ריא טפראדעג רעטרעוו ןָא טָאה סָאד .לטנעה ןיילק ריא טקירדעג
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 "ניא ןיב ךיא זא ,ןסיוו ריא ןזָאל ,טומ ריא ןבעגוצ ,ליפ ךיא סָאװ ,ץלא
 ןבעל טשרע ..ראצ ןסיורג ריא ןופ טנעמָאמ םעניא ריא טימ ןצנאג

 ןַײמ ןיא קידנטלאה ,ךיז ןענעגעזעג םאב ,לביטש סנטאט ריא ןופ לקענאג

 ןוא טכאנ רעזָאלּפָאלש רעד ןופ עטלאק -- ,ךעלטנעה עדייב עריא טנאה

 רעצנאג רעד טימ ךיא בָאה -- ,עידעגארט רעטבעלעגרעביא רעד ןופ

 רעד טימ ןוא ןטבילראפ "םענירגע א ןופ טַײקטסיײרד רעטלפייווצראפ

 טינ רעדיל ןייק לָאמנײק טָאה סָאװ ,טעָאּפ א ןופ גנורעטסַײגאב

 ;ןפורעגסיוא ץראה טימ -- ,ןבירשעג
 לעװ ךיא ..,לצנירּפש ןסייה טלָאז ריא ,טינ ליוו ךיא ...לצנירּפש --

 ..!ןסעצנירּפ ןַײמ ,לצנירּפ ןַײמ .לצנירּפ :ןפור ךַײא
 טָאה ,גנוריווראפ ןוא טַײקדימ ןופ קורדסיוא ןא --- ?כיימש רעסאלב א

 לארטשדןוז א יװ ,זיא ןוא ןסעצנירּפ ןַײמ ןופ ןּפיל יד ףא ןזיוואב ךיז
 .ןדנווושראפ קירוצ ךַײלג ,סנקלָאװ רעטניה

 טרעטשעג רימ טָאה טַײקטסיײרד-טינ עכעלטנגוי ןַײמ רָאנ עקאט

 ךיז נָאה ךיא .למענעּפ סאלב ריא ןשוקסיוא ןוא ךיז וצ יז ןקירדוצ

 טימ טקעמשעג ןבָאה סָאװ ,רעגניפ עטלאק עריא ןשוק טימ טנגונאב

 ,קאבאט
 .טנאה ןַײמ ןופ לטנעה ריא ןגיוצעגסיורא םאזגנאל טָאה לצנירּפ ןַײמ

 -סיורא ףא טַייקיסילּפ יד רימ ןעגנערב ןסעגראפ טינ ריא טעוװ --

 טעב ךיא ,רעִירפ סָאװ ,טנַײה רימ סע טגנערב ..?ןקעלפ יד ןעמענ

 ...ךַײא
 -זימ ןיא טלטיוראפ סָאװטע קירוצ טונימ עכעלטע טימ ,למיה רעד

 -טעּפש א ףא גָאזנָא ןא -- טיור-רעטנוצ טרעקאלפעג טציא טָאה ,ךער

 ןגעלעג ץלא ךָאנ ןענַײז ןסאג יד .גָאט ןסייה טכירעגמוא ןקידגנילירפ

 -ָארא םעד רעדעס ןופ ןגָארטרעד טָאה לטניוו טכַײל א .טסוּפ ןוא ליטש

 , .ןעגנוילב-גנילירפ עטשרע ןופ טאמ

 -כיר רעקיטַײזנגעק רעד ןיא טזַײרּפשעג ךיא בָאה טירט עטכַײל טימ

 ןגעקטנא ןוז רעקידנעייגפוא רעד ןעגנאגעג ןיב ךיא .םייה ןַײמ ןופ גנוט

 .ןעגנוזעג טָאה רימ ןיא ץלא .ןעגנוזעג ןוא

2 

 טָאה ,טכארבעג גָאט ןקיבלעז םעד ריא בָאה ךיא סָאװ ,טַײקיסילפ יד

 -ראפ ךָאנ טָאה סע ,טרעקראפ .ןשאוועגסיוא טינ דיילק ןופ קעלפ םעד

 טָאה דיילק סָאד .גנולפייווצראפ סלצנירּפ יא קעלפ םעד יא טרעסערג

 טָאה סע זא ,יוזא ןעזעגסיוא ,טַײקיסילּפ ןַײמ טימ ןקינייר ןכָאנ ,טציא

 ,עטרעוואכ ריא ראפ טימרעד ךיז ןזַײװ ןגעוו ןַײז טנָאקעג טינ דייר ןייק

 .דיילק םענופ ןרעמיטנגייא רעד
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 -ָאדצ יסענאה-לאב-רעיימ ןופ טלעג ןענעוונאג טציא ןָאק ךיא ןעוו ,ָא
 ןפיוק ןוא ןרָאי עשלגנִיי ענַײמ ןיא ןָאט סע געלפ ךיא יו ,עקשוּפ-עק
 טלעג ןטעװנאגעג ןראפ געלפ ךיא יװ ,דיילק ַײנ א לצנירּפ ןַײמ ראפ
 !ןביוט ןפיוק ןאד

 רעבָא ,ןבעג טנַאקעג טינ ןסעצנירּפ ןַײמ ךיא בָאה דיילק ַײנ ןייק
 -עג ןַײמ .לציּפ ןטצעל םוצ זיב ןבעגעגקעווא ריא ךיא בָאה ץראה ןַײמ
 -ןצכא עצנאג ןַײמ ןוא ןסיוו ןַײמ ,טַײקנבעגעגרעביא ןַיימ ,טפאשַײרט
 ןַײמ ןופ סיפ יד וצ טגיילעג ךיא בָאה ןבעל ןופ שינעטנעק עקירָאי
 .ןעכטערג

 ןיא לווירב שידִיי א ןבַײרשנָא טנָאקעג םיוק טָאה לצנירּפ סָאװ ,סָאד
 ,רוטארעטיל עקיצנייא יד -- ןענאמָאר-טרעפייז-רעמָאש ןופ ליטס
 לעװ ךיא :טראעג טינ עקפאד ךימ טָאה -- ,טנעיילעג טָאה יז עכלעוו
 ,.."!ךיז וצ ןבייהפוא, יז לעװ ךיא ,ןעלקיווטנא יז לעװ ךיא ,ןענרעל יז

 ךיא בָאה געט עצנאג עקידסעבאש ןוא טכענ עבלאה עקידעכָאװ
 -ור ןבַײרש ןוא ןענעייל יז טנרעלעג ,ןעכטערג ןַײמ ,ריא ןבעגעגקעווא
 ,לָאמטּפָא .טנאה ןיא ןעּפ א טימ ןענעכער ןופ ץנוק יד ריא ןזיוועג ,שיס
 טינ יז לָאז קינזיצקא רעד -- ,לרעמעק ןטשרעטניה ןיא טעברא ריא אב
 ןענַייז ךעלסעריּפאּפ יד ןעוו --- ,ןסָאריּפאּפ *עפיירט, ןּפָאטש אב ןּפאכ
 טנעיילעגרָאפ ריא ךיא בָאה ,רעגניפ עקנילפ עריא ןופ ןגיולפעג לענש
 -קענ ןוא סווָאצלָאק ריא ראפ טרימאלקעד סָאטאּפ סיורג טימ ,ןאמָאר א
 ןא ןופ טלאהניא םעד ריא טלייצרעדרעביא רעדָא רעדיל סווָאסאר
 ןא .לאנרושז א ןיא לקיטרא ןטנאסערעטניא ןטנעיילעגכרוד טשרָאקָא
 עטַײװ ןגעוו ןסעומש עקיצונ ריא טימ טריפעג ךיא בָאה לָאמשרעדנא
 רעד ןיא ןעיורפ ןגעוו ,סעצלָאװַאדָאראנ יד ןגעוו ,רעדנעל עדמערפ ןוא
 ןיילא ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןכאז -- גנוגעוואב רערענָאיצוילָאװער רעשיסור
 םענעזעועג םעד ,רערעל ןַײמ ןופ טסוװװרעד ךיז גנאל טינ טשרע בָאה
 רעטבילעג רעד ןסיװ ןַײמ ןבעגוצרעביא ךיז טלַײעג ןוא ,ּפראק טנעדוטס
 ,ץראה ןַײמ ןופ

 ןַײמ ריא ןבעגרעביא ,יז ןעלקיווטנא טלָאװעג יוזא ךיז טָאה רימ
 ןוא ןעיידיא ערענָאיצוילָאװער יד טימ יז ןקעטשנָא ,ןסיו לסיב ץנאג
 ,טרָאװ ןייא טימ ,טקעטשעגנָא ךימ טָאה ּפראק עכלעוו טימ ,ןעגנומיטש
 "!ךיז וצ יז ןבייהפוא,

 -עגסיורא טינ ןענרעל םוצ קעשייכ סיורג ןייק טָאה לצנירּפ רעבָא
 ענעזָאלעצ ןוא עשיטַײל יד ןגעוו ךעלכיבנרעל יד ןופ ךעלעסַײמ יד .ןזיוו
 םענעסקאורעד א ראפ שיראנ וצ ראפ ןטלאהעג יז טָאה רעדניק
 א טסָאקעג ןװָארָאדיס טָאה לפיוו ,םעד ןגעוו סעניובשזעכ יד ;ןשטנעמ
 לבור 4 ןוא לבור 32 טלָאצאב דוּפ קיצפופ ראפ טָאה רע ביוא ,ןרָאק דוּפ
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 דימ ךיג ןוא טריסערעטניא טינ יז ןבָאה ,קעז יד ראפ סעקעּפָאק 50 טימ
 -עטיל ראפ סערעטניא ריא ןעוועג זיא רעסערג ךאס ןייק טינ ,טכאמעג
 ,עביל א .גנוגעוואב רערענָאיצוילַאװער רעד ןופ ןדלעה ראפ ןוא רוטאר
 ענעי, ןיא ןוא ,וועינעגרוט יו רעסעב רעמָאש טביירשאב ,טגָאזעג יז טָאה
 רעד יו ןטשינרָאג עכלעזא זיולב ךיז ןשימ ,ןעוועג רעכיז יז זיא ,"ןכאז
 טעז יז .ןשינעעזראפ ,ןדיומ עסעִימ ןוא ּפראק טנעדוטס רענעבירטעגכרוד
 ."סעיצאּפיצנאמ , עגיה יד ,ייז ךָאד

 -ייווצ רעד ןופ רעסעַימ ענייא ,רָאה ענעריושעג טימ סרעּפמוילש ---
 .ןכאז ענעי טימ ךיז יז ןעמענראפ ,ןקוק טינ ייז ףא ליוו רענייק .רעט
 ..?ןָאט ייז ןלָאז ןעד סָאװ

 רָאנ ,עמערָא ןופ סעטכישעג טימ ןעוועג לופ זיא לּפעק דנָאלב ריא
 -רעטסאבעלא ןוא ךעלעּפיל עטָאר-ןשריק טימ ןעכדעמ ענייש-ךעלטעג;
 סנָאמיז עשידלעה טבילראפ ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,"סנרעטש עסַײװ
 ףא,; טכאמעג ךעלקילג ייז ןבָאה ןוא ןרענַאילימ רענאקירעמא רעדָא
 יז זיא ?קילג אזא ןפערט טינ ריא ןָאק סָאװראפ ."גיווע דנוא רעמיא
 ןָאפ טלאטשעג ןיא סנעכדעמ /, יד יוװ דנעיצנָא ןוא דנצייר יוזא טינ ןעד
 ?אדליטאמ רעדָא אדורטרעג -- ?ןעלעגנע

 טַײקנבעגעגרעביא ןַײמ ,טיײקמאזקרעמפוא ןַײמ ,טַײקטבילראפ ןַײמ
 שיטאבעלאב א ,ךיא סָאװ ,ןלעפעג ריא זיא'ס .ןרעג ןעמונעגנָא יז טָאה
 ריא בילוצ סָאװ ,טירט עריא ךָאנ סיוא ייג ,קינרעטסקע ןא ,דניק
 ןזָאלראפ ןוא סעינשיראב עטנאקאב ענַײמ עלא ןסעגראפ ךיא בָאה
 .ןעגנאגעגמוא רעִירפ ןיב ךיא עכלעוו טימ ,סעיצאּפיצנאמ עלא

 רימ .ןביל ךיז טזָאל ןעכטערג סָאװ ,ןעוועג קינייו זיא רימ רעבָא
 "עג טינ ךיז טָאה סָאד דָארג ןוא .ןַײז טבילעג ךיוא טלָאװעג ךיז טָאה
 ףא ןעוועג ךעלנע טינ יוזא ךעלרעניא ןוא ךעלרעסיוא ןיב ךיא ...טליפ
 ןלאעדיא עריא -- ןפלָאדא ןוא ןכירנעה ןענאמָאר סרעמָאש ןופ ןדלעה יד
 !עטבילעג ןופ

 ןטנווָא ריא טימ ןציזּפָא טָאטשנָא :קיטקאט יד ןטיבעג ךיא בָאה ןאד
 טכענ ןעגנערבראפ ןוא ךעלכיבנרעל רעביא לרעמעק ןטשרעטניה ןיא
 עגנאל ףא יז ןעמענסיורא ןביוהעגנָא ךיא בָאה -- ,ןסעומש עקיצונ ןיא
 .ךַײט ןפא ךיז ןעלפיש ןקיטכאנבלאה ןוא ןריצאּפש עקיטנוװָא-טעּפש

 ריא טימ ךיא בָאה איאקסווָארעּפ עיפָאס ןוא ןאמפלעה עיסעה ןגעוו
 ןעקנעלוא ןגעוו טדערעג ריש א ןָא ךיא בָאה ראפרעד .טדערעג טינ רעמ
 ,"ווירבָאצ סווָאראשטנָאג ןופ ןעגלָא ןגעוו ,"סעשאפענ עטיוט, סלָאגָאג ןופ
 ,אשאס סווָאסארקענ ןגעוו ,"עינונאקאנ , סוועינעגרוט ןופ ןענעלעה ןגעוו
 -ראצ ,עלעבָאנ ,עכַײרטסַײג ערעדנא ןוא ןערעוו ,ןעיסא ,ןענאיראמ ןגעוו
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 -סיוא ערעייז טימ ןייג ןוא ןביל וצ יו ,טסווװעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עט
 ...ףָאס ןזיב עטלייוורעד

 -עג עשירארעטיל ןגעוו יו טינ ייז ןגעוו ךיא בָאה טדערעג ןוא
 -עבעל ןגעוו יו ,שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ ןגעוו יו רָאנ ,ןטלאטש
 טלָאמעג בָאה ךיא ...עיזעָאּפ ןופ טסַײג ןטימ עטכיוהאב ,ןעיורפ עקיד
 -קאראכ ערעייז טרעדלישעג ,ןעזסיוא ןכעלרעסיוא רעייז ןעכטערג ראפ
 רעמייהעג רעד טימ ץלא סָאד --- ןעגנולדנאה ערעייז טריזילאנא ,ןרעט
 ...רימ וצ ןליפעג עכעלנע ןעכטערג ןיא ןקעוורעד וצ ענָאװאק

 יו ,רענעביוהרעד ןוא רענעש לָאמ טנזיוט טינ עביל אזא זיא ---
 ןופ סעילעמראק ןוא סעדורטרעג ענעריּפאּפ יד ןופ סעביל עראגלּוװ יד
 .ןעלצנירּפ אב טנַאמעג ךיא בָאה -- ?ןענאמָאר סרעמָאש

 םורא ריא טייג עשז סָאװ ָאט ,קראטש ךַײא ןלעפעג ענעי ביוא --
 ,.?רימ טימ

 ענַײמ ןיא לאנאב ןוא שיראנ ןעגנולקעג טינ ןבָאה רעטרעוו סלצנירּפ
 ןייכ ןצנאג ןטימ ןעוועג טנייכאב רימ ראפ ןענַײז ייז ,טרעקראפ .ןרעיוא
 יד ןופ ןעיורפ יד וצ טכוזרעפייא ריא .דלושמוא רעשרעדניק ןופ
 דיירפ רעקידרעטיצ טימ ץראה קירָאינצכא ןַײמ טליפעגנָא ןבָאה רעכיב
 .גנוקיצנא ןוא

 ...רימ וצ קיטליגכַײלג ןצנאגניא טינ זיא יז ,סע טסייה
 ,קאבאט טימ ןקעמש סָאװ ,ךעלטנעה עדייב עריא ןשוק םענ ךיא

 ;קילג ןוא דיירפ ןופ שזא ךיז ענילכראפ ןוא
 רענעש ךָאד טסיב וד !ןעכטערג עוויאנ ,עסיז ,עשיראנ ןַײמ ,יוא --

 ןַײמ ,םוק ..ןענעלעה ןופ רעלעבָאנ ,ןעקנעלוא ןופ רעוויאנ ,ןעיסא ןופ
 ..!ןגעקטנא קילג רעזדנוא ןייג רימָאל ,לצנירּפ רעַײט

 :ּפָא ףיט טמעטָא ןוא טַײז ריא וצ טנאה ןַײמ וצ טקירד ןעכטערג
 ...טכאנ ענייש אראס --
 םעד טשרע טלייצ ריא ןעו ,טכענ-רעמוז עקידרעביוצ יד ,יוא

 טלפיש ריא רעדָא טריצאּפש ריא ןוא ןבעל רעַײא ןופ רעמוז ןטנצכא
 עקידמאז .!טלעװ רעד ףא רעקיצנייא רעד טימ סנייא ףא סנייא ךיז
 ןיא סױא טלמעד ןעעז ןריט יד ראפ ךעלקינטימס טימ ךעלעקלווװאז
 עמורק ,עלעסַײמ-רעביוצ א ןופ ךעלסעג עשיטנאמָאר יװ ןגיוא ערעַײא
 ןעמוקאב ןעלגיר ערעווש ןוא ןריט ענרעזַײא טימ ןעמָארק ןוא רעזַײה
 ןטכורפ עקידנרעװ ףַײר ןופ סעכייר עסיז ,םוטרעטלא ןופ ץייר םעד
 ,רעמייב ןופ ןגַײװצ ...רעדנעל עשיטָאזקע ,עטַײװ ןָא ךַײא ןענַאמרעד
 סנטָאש ערעייז טימ ןענעכייצ ,סענאקראּפ רעביא ענעגנאהעגרעבירא
 ןופ ןַײש רעשירעראנּפָא רעד רעטנוא ...דמאז ןפא ןרָאזוא עקידנרעטיצ
 ,רעבליזקעווק רעקיסילפ יו ךַײט רעד סיוא טעז ענַאװעל רעלופ רעד
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 א טימ ןגערב יד ןָא ךיז ןעקסעילּפ ךעלכלעוו יד .רָאפסָאפ רערעטיש יו
 רעדָא טמירעגנַײא דָאס א ערעדנא יד ענייא ןטלָאװ ייז יוװ ,יײרעקשוש
 ,טגיווראפ ןיילא ךיז

 ,ןסאג עקידנפָאלש יד רעביא קידנגַײװש רימ ןריצאּפש עטמיורטראפ
 קידנסעגראפ ,ךַײט ןטפעשיקראפ ,ןליק ןרעביא ךיז ןעלפיש רימ רעדָא
 טקיורמואב ןוא טצייר טַײקטנעָאנ סנעכטערג .טלעוו רעד ןיא ץלא ןָא
 ןגאו טעװ רעוו רעבָא ,טכענ עקיטפוד ,עמעראוו עקיזָאד יד ןיא ךימ

 טעג לשיפ א .?ענייר עלא ןופ רעטסנייר רעד טימ ןעמענאב ךיז ירפ
 ןטפולרעדניא עלאטרָאמ-ָאטלאס א טכאמ ,רעסאוו ןרעביא בייה א ךיז
 סיוא טַײרש -- "!יוא; .ןַיײרא רעסאוו ןיא עקסעילּפ א קירוצ ךיז טיג ןוא
 א ןבעגּפָא טינ ןעמ ןָאק .טנאה רעד ראפ ּפאכ א ךימ טיג ןוא ןעכטערג
 לפיש סָאד ךיז טָאה טָא ןוא ,,?לטנעה ריא ןופ גנוריראב אזא ראפ ןבעל
 -ּפָארא קירעדינ יד רעדָא ,טַײז א ןָא ןָאטעג גייב ןקראטש א טכירעגמוא
 ץימש א ריא ןבָאה ךַײט גערב ןפא עברעוו א ןופ ןגַײװצ ענעגנאהעג
 רימ וצ ףרָאװ א וויטקניטסניא ךיז טיג ןעכטערג .םענָאּפ ןרעביא ןָאטעג
 רעוו .טַײז ןַײמ וצ רעּפרעק ןסייה ,ןגנוי ריא טימ וצ ךיז טקירד ןוא
 םעניא ןסָאלשעגנַײא ןאד זיא טלעװ עצנאג יד ?ךַײלג רימ וצ ןאד זיא
 !לפיש םעניילק

 וצ לסקא םייהא קירוצ רימ ןעייג גָאט ןוא טכאנ ןופ ץענערג ןפא
 -עגרעביא רעגניפ עזעוורענ ,טנאה ןיא טנאה ,עקידנרעטיצ ,לסקא
 ,ןענאמָאר יד ןופ ןדלעה יד יװ ,עטרעטַײלעג ןוא עטריטלאזקע ,ןטכָאלפ
 -גרירביוו ,עליטש א ..טלייצרעד סָאװרָאנ ריא בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו
 ןטלָאװ רעטרעוו .ןיילא ךיז ןופ זדנוא ןופ סיורא טגניז עידָאלעמ עקיד
 ,ןליפעג ערעזדנוא ןקירדוצסיוא ףא קידנטַיײדאבמוא ןוא ךאווש וצ ןעוועג

 -יװרעפּפָא ןוא עסייה יד ןופ ןעגנורעדליש עטריטלאזקע ענַײמ יצ
 -אּפש עקידנאנעבלאז יד יצ ,סעיסא ןוא סענעלעה יד ןופ סעביל עקיל
 עדייב רעדָא ,טכענ-רעמוז עקידנרעביוצ יד ןיא ךיז ןעלפיש ןוא ןריצ
 עניימ ףא :ןצלעמש ןביױהעגנָא טָאה זַײא סָאד רָאנ -- ,ןעמאזוצ ןכאז
 ןביוהעגנָא ןעכטערג ךיז טָאה ןשוק ,ןטַײקכעלטרעצ ,ןקירד-טנאה עסייה
 | .ןפורּפָא

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ שוכ ןטפראשראפ ןטימ
 עביל א זיולב טליּפש ןעכטערג זא ,טליפעג רעבָא ךיא בָאה ,טבילראפ
 וצ עביל עסעמע ןייק !רימ טימ טינ -- *ןכירנעה; טימ רָאג רעשפע
 -רעד ריא ןיא סע לע ךיא :סיוא טינ טכאמ'ס רעבָא .טינ יז טליפ רימ
 זיא ןעכטערג ..רעַײּפ ןקילייה םעד ןדניצנָא ריא ןיא לעװ ךיא ,ןקעוו
 טעװ עקירעביא סָאד ןוא .רימ וצ קיטליגכַײלג ןצנאגניא טינ טציא ןיוש
 -- ,עביל ענייר יד ,עקיטכירפוא יד -- ןעמוק טעװ יז .ןעמוק ןיוש
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 זומ יז .סענעלעה יװ ,סעיסא יװ עביל אזא ,ריא וצ ענַײמ יװ ,עביל אזא
 ..ָאד בלאה ןיוש זיא יז ןעמוק

 סָאװ דרע יד טמעראוורעד ןוא טכיײלאב ןוז עקידנעייגפוא יד יו
 ןַיימ טָאה יוזא ,רעמעראוו ןוא רעקיטכיל ץלא ןַיײרא גָאט ןיא רעטעּפש
 ענַײמ רימ ראפ ןטכיולאב ןוא טמעראוורעד ןעלצנירּפש וצ ליפעג סייה
 .רעמעראוו ןוא רעלעה ץלא רעטַײװ סָאװ געט עקידנעמוק ןוא עקיטציא
 ןופ ףָאס ןזיב געװ ןקידנעמאזוצ רעזדנוא ךיז ראפ ןעזעג בָאה ךיא
 ...ןבעל

 לעוו'כ !םישָאדאכ עכעלטע ענייא ךָאנ .ןטראוווצ ןעכטערג רָאנ לָאז
 ןעמוקנָא ןוא טאטסעטא ןא ןעמוקאב לעוו'כ ,סענעמאזקע יד ןטלאהסיוא
 ,ָאד ןבַײלבראפ ךָאנ ךיא לעװ טַײצ רָאי א ,ןיינ ...טעטיסרעווינוא ןיא
 ןענידראפנָא לעוו'כ -- ,ןענָאק רָאנ לעוו'כ לפיוו ,ןקָארוא ןעמענָא לעװ
 טַײצ רעטשרע רעד ףא ןדייב זדנוא ראפ ןקעלק לָאז סע ,טלעג ךאס א
 רָאא םעד ראפ ..טָאטש-טעטיסרעוװינוא רעד ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ
 יז ןוא ,עיזאנמיג ןסאלק ריפ ףא ןעמאזקע םוצ ןטיירגוצ יז ךיא לע
 לעװ םורא רָאי עכעלטע ןיא .,.קיטּפא ןא ןיא לַײװרעד ןעמוקנָא טעוו
 ָאד ןצעזאב ךיז ןלעוװ רימ ...רָאזיװָארּפ --- יז ,רָאטקָאד ןקידנע ךיא
 ןטעברא ןעמאזוצ ןוא טָאטש-קירבאפ א ןיא רעדָא טָאטש רעזדנוא ןיא
 ,ןייש ,ךעלרע ןא ןבעל ןרימ ...רעטעברא ןשיווצ ,טַײקמערַא רעד ןשיווצ
 ...ןבעל ןביוהרעד

 ,םייה רעזדנוא ןיא ,ָאד טינ ןצעזאב טינ ךיז ליוו ןעכטערג רעבָא
 עינשיראב "עטעבלובעג, עדעי ןוא *רעּפמולש רענעריושעג רעדעי; ּוװ
 ץומש טימ טָאטש-קירבאפ א ןיא ןוא ,זיא יז רע טסייוו רעוו זא ,טניימ
 ןוא ,ןעזעגנָא גונעג ךיז יז טָאה סעלאד .טינ ךיוא יז לי סעלאד ןוא
 -ייש א ןיא ןצעזאב ךיז ןלָאז רימ זא ,ליוו יז .טאז יז זיא סעקכאד טימ
 טָאטש א -- ,"גוי; ןפא ץעגרע .םאי גערב ןפא טָאטש רעכעליירפ ,רענ
 ,ןרעלאוואק עטנאגעלע טימ ,ןראוולוב טימ ,ןסאג ענייש ,עטיירב טימ
 .רעכיב יד ןיא ךיז טבַײרשאב סע יוװ ,ןעיורפ עטדיילקעג ןייש טימ

 ..םאי רענייש א ןאראפ זיא סעדָא ןיא זא ,טגָאז עמ ---
 .ןרערט זיב ךימ טריר טַיײקוװלאנ סנעכטערג
 ןופ גערב ןפא טגיל סעדָא ףעכטערג ןַײמ ,ןאראפ ,ןאראפ --

 .םאי ןצראווש
 ?גערב עמאס ןפא --
 ...גערב עמאס ןפא ---
 ...יולב ןַײז ךָאד ףראד םאי א ?םאי רעצראווש א סעּפע סָאװ --
 רעד טעװ ,ןגיוא עיולב ענַײד טימ ןקוק םיא ףא טסעװ וד זא --

 ...יולב ןרעוו םאי רעצראווש
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 ָאטינ זיא סע יו, :ןענאמָאר יד ןיא סעּפע ךיז טביירש יװ ,רעבָא
 ןַא עביל עגנוי א ןַײז טלָאמעג טינ ןָאק יוזא ,רענרעד ןָא זיור ןייק
 ,"עידעגארט א

 יד יװ ,ערעסערג ליפ א -- ,עידעגארט א טראוורעד טָאה ךימ ךיוא
 -עילעג סנעכטערג ףא ןשקָאל טימ ךיוי רענעדליג רעד ןופ עידעגארט
 ,דיילק םענ

 ןיא רענגעק א טינ ןעוועג זיא עידעגארט ןַײמ ןיא רעקידלוש רעד
 -טולב רעגנאלסעריוד א רעדָא רעטבילעג ןַײמ ןופ ץראה ןראפ ףמאק
 -- ,סעידעגארט ןיא ךיז טרעדָאפ סע יוװ ,עילימאפ רעזדנוא ןופ עניוס
 "וטס רענעזעװעג רעד ,רערעל ןוא טנַײרפ רעטסעב ןַיײמ עקפאד רָאנ
 ,ּפראק טנעד

 טינ ןופרעד זיא עידעגארט יד רעבָא ,רעקידלוש קידלושמוא ןא
 .ןעוועג רענעלק

3 

 טדער ,ּפראק טנעדוטס רענעזעוועג רעד ,רערעל רעטסיזמוא ןַײמ
 ,סענעמאזקע יד וצ ןייג טינ רעמ לָאז ךיא זא ,ןַײא ךימ

 ךַײא טעװ עמ ןוא ,ןפרָאװעגכרוד ךַײא ןעמ טָאה לָאמ ייווצ ---
 ,לָאמ ןטירד א ןפראווכרוד

 יו רעסעב סענעמאזקע יד וצ טיירגעגוצ טציא ןיב ךיא סָאװ ,סָאד
 ףניפ א טימ לריּפאּפ ןייא .ּפראק טגָאז ,טינ ףערטאב ןייק טָאה ,רעִירּפ
 ןלעטש טעװ יושזרוב רעשידַיי א סָאװ ,טַײז רעד ןופ ןלונ ייווצ ןוא
 ,טַײקטײרגעגוצ סלדניז ןַייז ןופ זַיײװאב ןכעלכאז סלא רָאטקעריד םעד
 ,סענעמאזקע יד אב ןפניפ ענַיימ עלא ןגעוורעביא טעוו

 טָאה רע ןעוו ,רעלדנעה-דלאוו רעד ןייטשנַײפ ןָאטעג טָאה סָאװ ---
 ןטָאװעג ךיז טָאה רע -- ?עיזאנמיג ןיא לדניז ןַײז ןבעגניירא טלָאװעג
 ןטלאהסיוא טינ טעװ לגנִיי ןַײז זא ,סעיימ ירד ףא רָאטקעריד ןטימ
 -טייוגעגוצ טסייה סָאד טָא -- ...טליּפשראפ טָאה ןוא -- סענעמאזקע יד
 ,קיבליה ןוא טיירב ךיז טכאלעצ ןוא ּפראק טקידנעראפ --- !טַײק

 םעד ןלעטשוצ .ןגָאלשרעד ןיב ךיא .טינ ךיז טכאל רימ רעבָא
 ןופ רערעל יד ןלָאצאב ןוא ןזַײװאב עכעלכאז עכלעזא רָאטקעריד
 -אזוקע יד ראפ רימ טימ ןריטעּפערכרוד ראפ ןדנאטשנגעג-טּפיוה יד
 -סעטא ןא ןעמוקאב ףא ןוא ,טינ טַײקכעלגעמ ןייק ךיא בָאה --- ,סענעמ
 קינייװ ןאראפ זיא'ס זא ,ןיילא ךיא סייוו ,"ןזַײװאב עכעלכאז, ןָא טאט
 .סיוא ךימ טכאל ּפראק רָאנ .גנונעפָאה
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 ?ןטאטסעטא ערעייז ןבָאה ריא טפראד רָאיצראווש רעסָאװ וצ --
 א טימ לריּפאּפ םענָאיזאק א ןָא ןַײז ןעמ ןָאק שטנעמ רעטעדליבעג א
 רעד ןיא ,טפאשנסיוורוטאנ קירעהעג יװ טנרעל .רעלדָא ןקיּפעקייװצ
 טרידוטש ,עיגָאלַאיב -- טפאשנסיוורוטאנ ןופ דָאסעי םעד ייר רעטשרע
 -דמערפ ןוא ערעזדנוא טנעייל .עיפָאסָאליפ ,עיגָאלַאיצָאס ,עטכישעג
 טנעייל ,רעקנעד ןוא רעקיטירק ערעזדנוא טנעייל ,רעקיסאלק עקיכארּפש
 ,יד ןופ רעטעדליבעג ןַײז טעוװ ריא ןוא -- ,םעטסיס א טימ ןוא ךאס א
 ,גנודליב רענָאיזאק ףא טאטסעטא ןא ןבָאה סָאװ

 ,ןטלאהעג טינ ןּפראק ןופ ןבָאה ?ןשטנעמ עשיטַײל,
 םענעדלָאג א ךיז ףא טָאה שטנעמ א !טסיליהינ א ,טשינרָאג א --

 ןָאט :שטנעמ א יװ ןבעל ןוא רעטקָאד ףא ןקידנע טנַאקעג גנירג ,ּפָאק
 ,זיוצנארפ טימ ,ןאדאנ לבור טנזיוט ןעצ א טימ -- ךעדיש ןשיטַײל א
 זא ,ונ .רעסייק א ראפ יילָאקינ טינ רעבָא םיא טלעפעג ...ענאיּפ טימ
 א ראפ טינ םיא וטסלעפעג ,רעסייק א ראפ ַײלָאקינ טינ טלעפעג ריד
 רענעבירטעגכרוד א ַײז !ןָאװ לָאשָאּפ --- ,אטסולאשזָאּפ ,זיא .רעטקָאד
 !שעדיוכ א לבור ףניפ ראפ ןקָארוא ףא םורא ףיול ןוא טנעדוטס

 עמאס ןוא טעטירָאטװא רעטסערג רעד ּפראק זיא רימ ראפ רָאנ
 -נעהּפָאמוא ןַײז ,ןיזפראש ןַײז ,טַײקסטוג עגולק ןַײז .שטנעמ רעטנעָאנ
 ןרעדעי טימ ןוא רימ טימ ךיז טלייט רע ןכלעוו טימ ,ןסיוו ןַײז ,טַײקיג
 סָאד ןיוש .רעדורב א וצ יו ,םיא וצ ןדנובעגוצ ךימ טָאה -- ,ןרעג יוזא
 ענַײמ ןיא טלעטשעגקעווא םיא טָאה ,רענעטילעג א זיא רע סָאװ ,ןיילא
 ןטימ טבעלעגנַײא ךיז ךיא בָאה ליפוצ רעבָא .לאטסעדעיּפ א ףא ןגיוא
 ךיז ךיג ןַײז גנירג יוזא לָאז רימ זא ,גנודליב רערעכעה ןגעוו קנאדעג
 .ןופרעד ןגָאזּפָא

 רעבָא --- ,םיא טימ ןַײא ךיא םיטש -- ,קיטכיר ץלא זיא סָאד ,ָאי --
 -ינוא ןיא ךָאד ןעמ ןָאק ,סע טפור ריא יװ ,לריּפאּפ םענָאיזאק םעד ןָא
 .ןעמוקנָא טינ טעטיסרעוו

 -רעווינוא םעד ןבָאה עקפאד ריא טפראד לויט רעסָאװ וצ ןוא --
 קירעגנוה-בלאה א ןריפ רָאי עכעלטע -- .ןסיוװ ּפראק ליוו --- ?טעטיס
 ןפא ךיז ןצעזאב רעכאנ ןוא רעטקָאד ןקידנע יידעק ,ןבעל שיטנעדוטס
 ,טַײקשיטאבעלאב א טימ ןסקאוומורא ןוא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןבעל ןצנאג
 ,רעטאוועכילּפ א ,רע יװ ,טַײצ רעד טימ ,ןרעוו ,ָאריּפאש רעטקָאד יו
 ןפא רעווש ,ןיושראּפ רעקיטכיצמוא ןוא רענעזָאלעגּפָא ,רעקיכַיײב-בָארג
 -רימָאלּפיד רעקיצַײגטלעג ןוא רענדעשז א ,קנאדעג ןפא ליופ ןוא גנאג
 | ?רעגריבניילק רעט

 קיצפופ וצ ןעזסיוא לעװ ךיא יװ ,ןלעטשרָאפ רימ טוװרּפ ּפראק

 יו ,רענעזָאלבעגנָא ןא ,רעקידנעמעטָא-רעװש ,רענעסָאגעגנָא ןא --- רָאי
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 טאמיק ,לדייא ןַײז :טינ םיא אב ךיז טמוקאב סע רעבָא .קידנע ןא
 קידמעשוגעמ ןייק ןעמענָא טינ לאפ ןיק ראפ ליװ םענָאּפ ,שלדיימ
 יד ןוא ,ץזָאלבנָא טינ ךיז ליו ךיוב רענעּפמורשעגנַײא ןַײז ,ןעזסיוא
 טינ ןפיוא-םושעב ןליוו ןקור םענעגיובעג ןטימ טסורב ענעלאפעגנַייא
 .טַײקענשזאוו ןוא טַײקדילַאס ןופ לעטשנָא ןייק ןעמוקאב

 .עדייב ךיז ןכאלעצ רימ
 ריא סָאװ וצ ,סָאד סע זיא ?טלעפעג ךַײא סָאװ ,סָאד סע זיא --

 ?טבערטש
 :טסנרע וצ טיג ןוא םענָאּפ ןופ לכיימש םעד ּפָא טשיװ רע
 קעווצ רעד זיא ןעמָאלּפיד ענָאיזאק ןיא טינ ,רערעַײט ןַײמ ,ןיינ ---

 סָאװ טָא -- טפאשרעגריב רעכעלרע ףא םָאלּפיד א .ןבעל ןופ ליצ ןוא
 טלאטשנא-ןרעל רעלעיציפָא ןייא ןייק ךַײא טעװ סָאד ןוא !קיטכיוו זיא'ס
 עַײרפ ,עטריציפיסלאפ טינ ,עכעלטנירג ,עקיטַײזלא .ןבעגסיורא טינ
 ךַײא טעוו'ס סָאװ טָא -- טעברא עכעלצונ ,עוויטקודָארּפ ןוא גנודליב
 -סיורא ךַײא טעװ סָאד טָא ,טפאשרעגריב רעכעלרע ףא םָאלּפיד א ןבעג
 -ָאלּפיד ערעייז טימ ןטאטסעטא ערעייז ףא ןוא .געוו ןקיטכיר ןפא ןריפ
 ףָאט ַײּפש א -- לָאמעלא ראפ לָאמנייא ,ךַײא ךיא טאר ,ןעמ

 ליפיוזא ,טגיילעגקעווא סעכיוק ליפיוזא .ןָאט ַײּפש א :ןגָאז וצ גנירג
 :ןעייוצ ראפ טעװענאלּפעג ךָאד ךיא בָאה סעּפע ןוא ...טיובעג רענעלּפ
 ..רעקײטּפא -- יז ,רעטקָאד ךיא :ןעלצנירּפ ראפ ןוא ךיז ראפ

 .טינ טרָאװ ןייק ןּפראק ךיא גָאז ןטצעל ןגעוו
 -נָא עמאס ןופ ,יײנסָאדפא ןבעל סָאד ןעיוב ןבייהנָא ,סע טסייה --

 ?בייה
 -- ,ןבױהעגנָא טינ לַײװרעד ךָאנ ריא טָאה ןבע? רעַײא ןעיוב --

 .ןָאט ןבייהנָא טשרע ריא טפראד סָאד -- .ּפראק טגָאז
 ?ךיז ןעמ טמענ סָאװ וצ ?ןעמ טוט סָאװ רעבָא --
 רימ טאר -- ,קרעװטנאה א סעּפע טנרעלרעד ץלא ןופ רעִירפ ---

 א ןבעג ךַײא טעװ סָאד ,קיגנעהּפָאמוא ןכאמ ךַייא טעװ סָאד -- .ּפראק
 ךַײא טעװ סָאד ,ןלעװ טעװ ריא ּוװ ,ךיז ןענעדרָאוצנַײא טייקכעלגעמ

 ןָאק עקידנטעברא יד ןעניד .ןסאמ עקידנטעברא יד וצ ןרעטנעענרעד

 ,רעטקָאד סלא רָאנ טינ ןעמ
 ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ּפראק

 וצ ןפורעגסיורא ךיז טָאה ןוא *לרעכָאב ןקִיייפ , ןטימ טריסערעטניראפ
 ןיא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוװעג זיא רע .טסיזמוא ךימ ןענרעל

 ןזיועג רימ טָאה סָאװ ,ןענעייל ןטסנרע וצ קעשייכ א טקעװרעד רימ

 ןפורעג טָאה רע יװ ,קנאדעג ןוא קיטירק ןופ ןעייפירָאק יד וצ געוו םעד

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןיקסוועשינרעשט ,ןוװָאבוילָארבָאד ,ןיקסנילעב
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 סווָארוװאל --- לכיב ןטָאבראפ א טױרטראפנָא רימ טָאה סָאװ ,רעטשרע
 ...ךעיומ םעד טנפעעג רימ טָאה סָאװ ,לכיב א -- "ווירב עשירָאטסיה;
 טינ ךיא בָאה ןּפראק ןופ ןשטנעמ ןרעסערג ןוא ןטעדליבעג רעמ ןייק
 בָאה ךָאד .ץעזעג א טאמיק ןעוועג רימ ראפ זיא טרָאװ ןַײז ןוא ,טנעקעג
 -- ּוװ רָאנ ,טכערעגמוא ּווו-ץעגרע רע זיא לָאמ סָאד זא ,טליפעג ךיא
 ןיא ,טסּוװעג ךיא בָאה קינײװ וצ .ןזַײװנָא טנָאקעג טינ ךיא בָאה סָאד
 ,טעטירָאטװא ןַײז ןענאטשעג זיא ךיוה וצ ןוא ,ןּפראק טימ ךַײלגראפ
 .ןרעדיוורעד טסנרע םיא ןענָאק לָאז ךיא זא

 ּפראק יװ ,ןוא ןעגנאגעג ,ןגעווטסעדנופ ,ךיא ןיב סענעמאזקע יד וצ
 ,לָאמ ןטירד םוצ ךיוא ןלאפעגכרוד ,טגָאזעגסיױרָאפ טָאה

 ןזעוװ ןייק טָאה ּפראק רָאנ ,טלפייווצראפ טאמיק ןעוועג ןיב ךיא
 ,טכאמעג טינ ןופרעד

 טרָאּפשראפ ןזַײװאב עכעלכאז ןָא זא ,טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה'כ --
 .טסאּפשעג ץראה טכַײל א טימ רע טָאה -- ,ןעימאב וצ ךיז ריא

 -מיג ערעדנא אב ,טעטש ערעדנא ןיא לזאמ ןווּורּפ טלָאװעג בָאה ךיא
 עדמערפ ןיא ןבעל ןוא ןרָאפמוא ףא טלעג ןעמ טמענ ּוװ רעבָא ,סעיזאנ
 טינ ןטרָאד ךימ טעװ עמ זא ,רעכיז ךיא ןיב סָאװ טימ ןוא ?טעטש
 ?ןפראווכרוד

 :ןופרעד ּפָא ךימ טדער ּפראק
 םענָאיזאק םעד ןעניז ןופ סיורא ךיז טגָאלש ןוא ךימ טגלָאפ טָא --

 טַײצ יד טעװ רעטַײװ ןוא ,עכָאלעמ א לַײװרעד טנרעל .טאטסעטא
 ,ןָאט וצ טָאה ריא סָאװ ,ןזַײװ

 סּפראק ןעמענָא זומ ךיא .טינ ךיא בָאה עריירב רעדנא ןייק ןָאי
 ,ןזַײװ טַײצ יד טעװ רעטַײװ ןוא ,עכָאלעמ א לַײװרעד ןענרעל :עצייא
 ...ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ

4 

 !ןרָאװעג עגושעמ זיא רע זא ,שרעדנא טינ --
 !לָאמאטימ עכָאלעמלאב א רָאג ,ריד אנ --
 יד ךיז ןדנעלב טכענ ענעצאג טפראדעג סע ןעמ טָאה ףורעד --

 ?רעכיב ףא ןגיוא
 טימ עירָאטסיה ןָא ןַײז ןעמ ןָאק רעטסוש א רעדָא רעדַײנש א --

 !עיפארגָאעג
 ךיא זא ,סַײנ סָאד טנגעגאב עכָאּפשימ ןַײמ טָאה דייר עכלעזא טימ

 ,רעטעברא ןא ןרעוו ייג
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 טנַײפ/ גנילצולּפ טָאה סָאװ ,רעד טָא ,רעדורב רערעטלע ןַײמ זיולב

 ןרָאפקעװא ןבילקעג רעבירעד ךיז טָאה ןוא "רעסייק םעד ןגָארקעג

 "ספיש א עלאק ןַײז ןופ ןטלאהרעד טעװ רע רָאנ יװ ,עקירעמא ןייק

 יו ,םורק יוזא טינ סע זיא רעשפע? זא ,ןענופעגנַייא טָאה --- ,עטראק

 ."ךיז טכאד עס

 ןפראד ךָאד רע טעװ עקירעמא ןייק -- רעטעּפש רעדָא רעירפ --

 "וק ץינוצ םיא סע טעװ ןטרָאד ,עכָאלעמ א ןענרעל רע לָאז זיא ,ןרָאפ

 .טינ עּפראכ ןייק עכָאלעמ א זיא עקירעמא ןיא .ןעמ

 טָאה ,רעדניבנַײא ןא ןרעוו ייג ךיא זא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו רָאנ

 .לסקא יד טימ טשטעווקעג ךיוא רע

 רעכאמרעגייז א טינ סָאװראפ ?רעדניבנַײא ןא דָארג סעּפע סָאװ ---

 יעכָאלעמ עלעדייא ןא ךיוא ?דימשדלָאג א יצ

 .?רעדניבנַײא טלעפעג רימ ---

 ןדניבנייא שטָאכ זיא ,ןלָאגָאג טימ ןעניקשוּפ ןענעייל טינ זא --

 .טריזינָאריא ,סעלכאטלאב רעד ,רעדורב רעד טָאה -- :סָאװ ,ייז

 יייז ןדניבנַײא יא ,ןלָאגָאג טימ ןעניקשוּפ ןענעייל יא ןָאק עמ ---

 .?סאגושעמ א ---

 סעלאד טימ טנרָאװאב ןַײז ליוו רע ?טינ ָאד וטסייטשראפ סָאװ ---

 .רעדניבנַײא ןא ןרעו רע טייג ,ןבעל ןצנאג ןפא

 םעד ןסייוו ייז ןעוו :טלכיימשעג ךיז ןיא ןוא טרעהעג בָאה ךיא

 :"סאגושעמ; ןַײמ ןופ וויטָאמ ןסעמע

 עלא ןופ ןוא יירעדניבנַײא סעיסעפָארּפ עלא ןופ קידנבַײלקסױא

 בָאה ,עכָאלעמ יד םיא אב ןענרעל ףא ןלעג םעד לשריה --- רעדניבנַייא

 .ןעכטערג-לצנירּפש :ןעניז ןיא סנייא טאהעג ךיא

 "אב עטשרע יד טניוװעג טָאה ןלעג םעד לשריה טימ ריטיוצ-ריט

 ַײרעדניבנַײא זא ,ןעוועג גונעג זיא ןיילא סָאד ,ץראה ןַײמ ןופ עטרעג

 ןוא טלעװ רעד ןיא טעברא עטסטנאסערעטניא יד ןרעוו רימ ראפ לָאז

 ."ךאפ ןַײז ןיא רעלטסניק רעטסערג רעד; -- רעלעג רעד לשריה

 טימ ןדייר ןוא יז ןעז ,ןעלצנירּפ םימ ריט-וצ-ריט קידנעטש ןַייז

 -ראפ רָאנ רימ ךיז טעוו'ס ןעוו ,לָאט א לָאמ עכעלטע ,גָאט ןדעי ריא

 "עגוצ ןַײמ ריא ןזַײװסיױרא טונימ רעדעי טַײקכעלגעמ יד ןבָאה ,ןטסולג

 םימ טָאה'ס סָאװ טָא -- עביל ןַײמ ,טַײקנבעגעגרעביא ןַײמ ,טַײקנדנוב

 !עיסעּפָארּפ א ןופ לאווסיוא םאב טריפעגנָא רימ

 "ראפ טינ ַײרעדניבנַײא ןאד טלָאװ'כ ,יירעכאמרעגייז ףא רָאנ טינ

 ָאדראנָאעל ףא -- ןלעג םעד לשריה ןוא ַײרעלָאמ ףא עליפא ןטיב

 .ישטניוו אד

254 



 טָאה'ס סָאװ ,טוג רָאג זיא רעשפע זא ,ןטכארט ןבױהעגנָא בָאה ךיא
 רָאי רָאּפ א טימ ךיא לע "יטסָאלערז טאטסעטא? ןא .טכאמעג יוזא ךיז
 ךָאנ ןעמ ןָאק לצנירּפ עביל אזא רעבָא ,ןעמאזראפ טינ ךיוא רעטעּפש
 ...ןקיטעּפשראפ

 .ןעלצנירּפ טימ טקידנעראפ ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאט ןַײמ
 א ףא ּפָא ךיז ךיא לעטש ,טעברא רעד וצ קידנעייג ,סנגרָאמירפ

 לביטש סדעמאלעמ םעד קָאכציל ןופ רעטצנעפ םענעפָא םאב טונימ
 לטניב א ןעלצנירּפ ןַײרא ךיא ףראוו ,"ןגרָאמ-טוג, ןטימ ןעמאזוצ ,ןוא
 -רעװעלק ןוא סעקנָאל יד ףא ןָא בַײלק ךיא סָאװ ,ךעלמילב-דלעפ
 ןצנאג א רעטנוא ריא ךיא גָארט לָאמטּפָא ."םָארב ןרעטניה, רעדלעפ
 סָאװ ,רעמייב-זעב יד ןופ ריא ראפ ןָא ךערב ךיא סָאװ ,זעב קאפ
 סזדנָאיסק םענופ ןאקראּפ ןרעביא ןגַײװצ ערעייז טימ רעבירא ןעגנעה
 -יזיר ,רעטבילעג ןַײמ ראפ זעב ןסַײר ןאקראּפ ןפא קידנרעטעלק .דָאס
 לופ זיא ןאקראּפ רעד לַײװ ,ןזיוה רָאּפ רעקיצנייא ןַײמ טימ ךיא ריק
 ---ןזיוה יד רָאנ טינ רעבָא .טניה טימ --- דָאס רעד ןוא סעקעוושט טימ
 א סנעכטערג ןַײמ ראפ ןָאק ןיא ןלעטש וצ טיירג ךיא ןיב ּפָאק םעד
 !ןריא לכיימש ןביל ןייא ראפ ,קנאד

 ןוא ייטש ךיא יוװ ,ןַיײרא ריא וצ ךיז ךיא ּפאכ גָאט א לָאמ עכעלטע
 -- לברא עטצראשראפ טימ ןוא ךעטראפ ןטרימשראפיּפאּפ ןיא --- יג
 טראצ א ריא ןגָאז ,ריא ףא ןָאט קוק א רָאנ ,"עלעטונימ ןייא ףא זיולב;
 ,ןָאט סאּפש א ,טרָאװ

 ןוא ןסע םייהא טעברא רעד ךָאנ ןייג וצ טָאטשנָא ,ןטנוװָא יד ןיא
 טעּפש זיב ריא אב ץיז ןוא ןעלצנירּפ וצ ןַײרא ךַײלג ךיא ייג ,ןעור
 ,טכאנ רעד ןיא

 ,ךאווש סָאד זא ,םעד טָאטשנָא !?ןקרעמאב וצ ןָא ךיא בייה סָאװ רָאנ
 ךיז לָאז ,ץראה ריא ןיא טעִילטעג טָאה סָאװ ,לרעַײּפ םעראוו רעבָא
 --- ,ץראה ןַײמ ןיא טנערב סָאװ ,םאלפ רעד יװ ,םאלפ א ןיא ןרעקאלפעצ
 -נשָארג א יװ זיא'ס זיב ,ןעדאשט ,ןעקנאצ וצ ןבױהעגנָא רָאג סע טָאה
 עטפָא ענַײמ .ןרָאװעג ןשָאלעגסױא ןצנאגניא טניו ןפא לטכיל קיד
 טערומכראפ א טימ ןעכטערג טנגעגאב *?עלעגער ןייא ףא, ןכוזאב
 רענעדירפוצמוא ןא טימ סיוא יז טרעה רעטרעוו עטראצ ענַײמ ,למענעּפ
 טפָא טָאה יז ."ןטַײקשיראנ ןדייר, ןרעהפוא ךימ טעב יז רעדָא ,ענימ
 זא ,ץערעט םעד טימ סעיצקעל ענַײמ ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא ןביוהעגנָא
 א ,ןסָאריּפאּפ ןּפָאטשנָא ךיז טלַײא יז --- *עקשעּפס, א ריא אב זיא'ס
 רעִירפ ןענַײז סָאװ ,םיסָאבאש יד ןיא עליפא .ץערָאּפ א ראפ גנולעטשאב
 ,ןדַײמסיױא ךימ ןביוהעגנָא ךיוא יז טָאה ,ענַיײמ ןצנאגניא ןעוועג

 יז :ןטראוו סָאד טסיזמוא ..םייה רעד ןיא ָאטינ זיא לצנירּפש ---
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 ,עראד א -- עמאמ ריא ךימ טנגעגאב -- ,ןעמוק טעּפש עדאווא טעװ

 .גיוא ןייא ףא עמלעב רעסַיײװ א טימ ענעדִיי עצראווש

 זא ,ךיא עז לגייא ןקידנדַײמסױא ךימ ,ןקידנעעז-קיצנייא םעד ךָאנ

 .רימ ןופ סיוא ךיז טלאהאב יז רָאנ ,םייה רעד ןיא זיא לצנירפ :טגַײל יז

 ןעמ לָאז .טלפייווצראפ ןעוועג ןיב ךיא ,ךיז רעסיוא ןעוועג ןיב ךיא

 ךיא סָאװ טימ ,ןרעלקרעד רימ ןעמ לָאז ,ןעשעג זיא סָאװ ,ןגָאז רימ

 ,טקידניזראפ ךיז בָאה

 "גַײא ןייק טינ ליוו לצנירּפ :טצאלּפעגסיוא סע טָאה ףָאס םוצ ןוא

 "ראפ עטרימשראפ ןיא "ןרָאשזאכוא; ןייק טינ ףראד ןעכטערג ,רעדניב

 א ןַײרא זיא רימ ןיא בוא ;לברא-דמעה עטצראשראפ טימ ןוא רעכעט

 ,ןעקנאד וצ טָאג ,ךָאנ יז זיא --- ,רעדניבנַײא ןא ןרעוו -- סאגושעמ

 .ןעיירדראפ טינ קישטָאילּפערעּפ ןייק טימ ךיז טעװ יז .ןעניז ןלופ םאב

 זיא סָאד ןרעטש ןופ סייװש ןטלאק םעד טשיװעגּפָא בָאה ךיא

 ןעלשריה וצ ןַײרא ךיא ייג ןיוש טָא !רעדניבנַײא סיוא זיא --- ?רָאג

 םוק ןגרָאמ .ןרעדנא ןא טימ ךעלקילג ןוא טנוזעג טַײז :םיא גָאז ןוא

 ייןעז ןעמ טעוװ רעטעּפש ןוא ,קייטּפא ןיא ןָא ךיא

 "ראפ ?ןרעטש רעטאלג סנעכטערג יוזא ךיז טלצנור סָאװראפ רָאנ

 ?יז טקירד סָאװ ?קילב ןַײמ סיוא יז טדַײמ סָאװ

 עקסראקעטּפא טנַײפ טָאה יז שטָאכ -- ,םעד ןיא טינ טייג סע

 טקעמש סע ןוא סעלָאזאמילש עכלעזא עלא יז ןענַײז סעּפע :סעקינעשטוא

 .סע ךיז טלדנאה םעד ןיא טינ רָאנ -- ,סעופער טימ קידנעטש ייז ןופ

 רעטראה ןַײמ ףא לטנעה ןיילק ריא טגיילעגפורא טָאה ןעכטערג

 -- ףגױא עריא רימ וצ ןביוהעגפוא טָאה יז .טנאה רעשרעדניבנַײא

 קורדסיוא ןא ןעוועג ךָאד זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןגיוא-ןעכטערג עקידלושמוא

 ןוא טעברא רעקיטַײצירפ ןופ ןריובעג ,טַײקשיטקארּפ רעקיטַײצירפ ןופ

 :טגָאזעג קידנטעב טאמיק ןוא --- ,טיונ רעקידנעטש

 ךָאד טַײז ריא ..?ןייגמורא רעזדנוא ןופ סעלכאט רעד ןַײז ןָאק סָאװ --

 םערָא ןא ןיב ךיא ןוא ...טעיארטסירּפ טינ ןוא ...ןוא גנוי יוזא ךָאנ

 ..ילדיימ

 .לטנעה ךייוו ריא טקעדראפ טָאה טנאה עַײרפ ןַײמ

 !םיסיילכאט ןופ ןדייר טינ רימָאל !ענַײמ ענעדלָאג ,ןעכטערג --

 טנגוי ,סעלכאט רעטסערג רעד זיא ןבָאה ביל !טַײקמערָא ןָא סעגראפ

 !סערישא עטסערג יד זיא

 -טערג טָאה ,ןצעביז לָאמ ייווצ סנטסקינייו ןעוועג טלא טלָאװ יז יו

 ןַײמ ףא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג קידנרעיודאב ןוא טלכיימשעג גולק ןעכ

 .טַײקשיטקארּפמוא רעטריטלאזקע
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 יד ןעועג טלָאװ ךיא זא ןוא !לגנִיי שיראנ ,לגנִיי שיראנ ,יוא --
 טינ בָאה ךיא בוא ,ןטראוורעד סעּפע ךיא ןָאק ,עציוואסארק עטסערג
 !בַײל םוצ לדיילק ןייק ןוא עמָאשענ רעד אב עקעּפָאק ןייק

 -אד רעקידלסעג:םעלױסעב רעד ןסערעד יוזא ןיוש ריא טָאה'ס
 .!ךַײלג ןטַײל טימ ןבעל יוזא ךיז טליוו סע !סעל

 ,ןטַײל ןופ רעכעה ןלעטשקעווא ךיד לע ךיא ?ךַײלג ןטַײל טימ ---
 טבייה ןבעל רעזדנוא ,וצ רָאנ טראוו ...טלעוו רעצנאג רעד ןופ רעכעה
 ...ןָא טשרע ךָאד ךיז

 ?ןטראוו סָאװ ףא ?ןטראוו גנאל יו ?ןטראוו --
 -רעד סעּפע וצ ךיז לעװ ךיא רעדייא ,רָאי ןעצ ןייגקעווא ןָאק סע

 -יפאּפ יד אב ןקלעװ ןוא ןענעקירט לַײװרעד ָאד לָאז יז ןוא .ןגָאלש
 ,ןטראוו וצ סָאװ ףא טינ טָאה ןוא לדיימ םערָא ןא זיא יז ,ןיינ ?ןסָאר
 ...סעמיולאכ עטסוּפ ןייק ןסעומשנַייא טינ ךיז רָאט יז

 ןפאשראפ טלָאװעג טינ -- ןגָאז טלָאװעג טינ רעִירפ רימ טָאה יז
 טעוו'ס זא ,טעז יז רָאנ -- ,טַײצ רעד ראפ שעפענסעמגא ןייק רימ
 טרָאפ יז :ןסיװ ךַײלג סע לעװ ךיא ןעוו ,ןדייב זדנוא ראפ ןַייז רעסעב
 ןטרָאד -- ןײטשנַײװ לקנאי ,דניקרעטסעווש ריא ...עקירעמא ןייק
 ,ווירב טימ גנאל ןיוש יז טפראווראפ -- ,ןָאטסניװ קעשזד רע טסייה
 ןייק םיא וצ ןעמוקרעבירא לָאז יז ,סיפ יד וצ טעשָאּפ ריא טלאפ
 ,םייה רעטלא רעד ןופ רָאנ לדיימ א ,רע טבַיירש ,ליוו רע .עקירעמא
 זיא ,ןעכטערג ,יז זא ,רעטַײװ רע טבַײרש ,טסייוו רע ןוא .עכעלרע ןא
 ,סנעכטערג ,ריא טקישעגוצ םיא טָאה ענַײז עמאמ יד -- ענייש א
 רעמיא ףא; יז ןכאמ ךעלקילג ,ךיז רע טרעװש ,טעװ רע ,עשטקיּפ
 ..."גיווע דנוא

 רעשפע זיא רע .ןרעפטנע טלָאװעג טינ עליפא םיא יז טָאה רעירפ
 טינ ןעוועג ,עמאמ יד טגָאז ,ָאד זיא ןוא ריא ןופ רעטלע רָאי ןעצ טימ
 -- שטנעמ א ןרָאװעג רע זיא ןטרָאד זא ,ריא ןגָאז עלא רָאנ .טַײל ןייק
 -לבעמ ענעגיא ןא טגָאמראפ -- שטנעמ א ראפ טכאמ עקירעמא
 יו ןָאטעגנָא זיא ןוא -- "רָאטס רעשטינריופ, סע טפור רע -- םָארק
 -ארגָאטָאפ יד ,עשטקיּפ ןַײז ןזַײװ רימ יז ןָאק ,ליוו ךיא ביוא .ףארג א
 ,סע טסייה ענַײז עיפ

 עמומ רעד לקנאי ןיא סָאד זא ,ןגָאז טינ לָאמנייק טעװ ריא ---
 .סעביל

 רעשטינריופ ענעגייא ןא :ריא ראפ קילג א זיא'ס זא ,ןגָאז עלא ןוא
 ָאד ןיוש ךיז ןָאק סָאװ ןוא ...ךראנָאמ א יו ,רעטדיילקאב א ןוא רָאטס
 ...ןרָאפ ןסָאלשאב יז טָאה ?לדיימ םערָא ןא ןטראוורעד
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 טרָאפ ןעכטערג :ּפָאק ןַײמ ףא ןלאפעגּפָארא לָאמאטימ זיא למיה רעד
 -- יז ןוא ,עביל בילוצ טבילעג בָאה ךיא ...ןבָאה ענעסאכ עקירעמא ןייק
 יז טָאה רענעלּפ ןוא ןעמיורט ענַײמ עלא טימ ךימ ...סעלכאט בילוצ
 ןוא ריא ןופ רעטלע רָאי ןעצ זיא סָאװ ,קעשזד-לקנאי א ףא ןטיבראפ
 סעּפע ףא ןוא ,ךימ יו ליפיוזא טינ עליפא ,ביל טינ טָאה יז ןכלעוו
 ,ןטלאהסיוא ןָאק ץראה ןַיײמ לפיוו ,רעמ זיא סָאד !רָאטס רעשטינריופ א

 ראפ טדערעג ןיוש טָאה םענָאּפ ןַײמ .טדערעג טינ רעמ בָאה ךיא
 ,רימ

 .רעדורב ןכעלבַײל א יוװ ...יוװ ביל ךַײא בָאה ךיא זא ,רימ טביילג --
 ...רעטוג אזא טַייז ריא

 טָאה םיטש ריא ןוא .טנאה ןַײמ .ףא ןגעלעג רעדיוו זיא לטנעה ריא
 "וז עקידרעביוצ יד ןיא יו ,קיצראה ןוא דלימ יוזא טאמיק ןעגנולקעג
 ןָאטעג קוק א ריא ףא בָאה ךיא .ןריצאּפש ערעזדנוא ןופ טכענ-רעמ
 .טכַײפ ןענַיז ןגיוא עריא זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ןוא

 ןוא ערענעש א ןעניפעג טעװ ריא .ןצראה םוצ טינ ךיז טמענ --
 ...רימ ןופ ערעטעדליבעג

 ,ָאד זיא יז ןאמזלָאק ,ןעמוקנַײרא ריא וצ ךיא ןָאק ,ליוו ךיא ביוא
 ..ןטַיל ראפ עּפראכ א ריא זיא'ס .ךעטראפ ןיא טינ רָאנ

 קעוא טפראוו ןוא ךימ טגלָאפ ָאט ?ָאי ,ביל ךימ ךָאד טָאה ריא ---
 ןטעדליבעג ,ןלעדייא ןא ראפ טעברא ןא ןעד זיא'ס .יירעדניבניײא יד
 -עמ אזא ןלאפנַײא טנָאקעג טָאה ּפראק ןטיירדעצ םעד רָאנ ?ןשטנעמ
 ,רעטקָאד ןייק טינ זיא ,טוג .רעדניבנַײא ןא ראפ ךַײא ןכאמ -- סאגוש
 יד קעווא טפראוו ךָאנ טנַײה .ןַײז סיוועג ךָאד ריא טנָאק רערעל א רעבָא
 !ןקָארוא וצ ךיז טמענ ןוא ַײרעדניבנַײא

 טינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א טימ יוװ ,רימ טימ טדערעג טָאה ןעכטערג
 ףליה רעד ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,םענייא טימ יװ ,ןליוו םענעגייא ןַײז
 .ןבעל ןיא ןרעטינעג א ,ןרעקראטש א ןופ

 טינ בָאה ךיא ?ןגָאז וצ טאהעג ךיא בָאה סָאװ .ןגיוושעג בָאה ךיא
 א רעדָא רערעל א ןַײז ןעמעוו בילוצ ,רעדניבנַיײא ןא ןַײז סָאװ בילוצ
 ..ןבעל וצ סָאװ בילוצ ךיא בָאה יצ ,טינ סייוו ךיא .רעטקָאד

 -ניבנַײא יד ןפראוו וצ רימ טגָאז ריא ?ריא טגַײװש עשז סָאװ --
 ?יירעד

 טינ רעמ ָאד לעװ ךיא ...ןַײז טינ רעדניבנַײא ןייק רעמ לע ךיא --
 -עמא ןייק ןרָאפ לעװ ךיא ..ןבַײלב טינ רעמ ָאד ןָאק ךיא ...ןבַײלב

 זיא'ס זא ,ךיא בָאה טסּוװעג שטָאכ ,טלמאטשעג ךיא בָאה --- ...עקיר

 ןבָאה וצ ןפָאה ןָאק ךיא טינ ןוא בָאה ךיא טינ :םעלָאכ א יו רעמ טינ
 .עקירעמא ןייק ןרָאפ ףא טלעג
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 רעװש .ןגױא עױלב עריא רימ ףא ןָאטעג ןפע ןא טָאה ןעכטערג
 רעדָא קערש -- טלגיּפשעגּפָא ייז ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאז וצ ןעוועג
 ,דיירפ

 ...ןענעגעגאב ןטרָאד ךָאנ ךיז ןעמ טעװ ,ןַײז טרעשאב טעוו'ס זא --
 טָאה סעביל עמומ רעד קעשזד זא ,ןסיוו טלָאז ריא זא ,ליוו ךיא רָאנ
 ךיא בָאה טגָאזעגוצ ...עטראקספיש א ןוא טלעג טקישעגסיורא ןיוש רימ
 ,ליוו ךיא רָאנ --- ,ןעז ןטרָאד טעװ עמ -- טשינרָאג לַײװרעד םיא ךָאנ
 ןטימ עטראקספיש יד ךיא םוקאב ןגרָאמ-טנַײה .ןסיו סע טלָאז ריא
 ,..סיורא ךיא רָאפ סעוווש ךָאנ דלאב ןוא ,טלעג

 לארטשדןענוז רעכאווש א יװ ,גנונעפָאה א ..."ןעז ןטרָאד טעװ עמ;
 ןָאטעג ןַײש א קילבנגיוא ןייא ףא טָאה ,סעראמכ עטכידעג ןשיווצ ןופ
 ,ןגיוא ענַײמ ראפ

 לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע ןטרָאד ןָאטפוא ,עקירעמא ןייק ןרָאפקעװא
 "ניו קעשזד ןכעלמענ םעד -- ןײטשנַיוו לקנאי ןטסאהראפ םעד
 קיטשינ ןוא ןיילק ןכאמ רָאטס רעשטינריופ רעצנאג ןַייז טימ --- ןָאטס
 "ראפ וצ ףא -- ךיז ראפ יז ןעניוועג קירוצ ןוא ,ןגיוא סנעכטערג ןיא
 ןעוועג טיירג ,ךיז טכוד ,ךיא ןיב םענַײמ םיורט םעד טָא ןכעלקריוו
 .סרעטסיולק ןענעוונאגאב

 ,טאהעג טינ ךיא בָאה עקירעמא ןייק סעזַײר ףא טלעג ןייק רעבָא
 .ןענָאק ןעמ ףראד ןענעוונאגאב סרעטסיולק ןוא

 -עקליּפש רעטכַײל א ןעוועג ןענַײז רעטרעװ ןגנוי םענופ ןדייל יד
 ..ץראה גנוי ןַײמ ןופ ןדייל יד טימ ךַײלגראפ ןיא ךָאטש

 ,ןעכטערג ןעז ןוא טפנוקוצ רעד ןיא ןקוקנַיײרא ןאד ןָאק ךיא ןעוו ,ָא
 ןטַיוו א ןיא רעטעּפש רָאי קילדנעצ ייווצ טימ ןעזעג יז בָאה ךיא יו
 "רעווש א -- ןאגישטימ ערעזָא רעד ןופ גערב ןפא לטעטש שינאקירעמא
 ליומ ןלופ א טימ ,רעדיוג ןקיקָאטשַײרד א טימ ןָאטסניװ סיסימ עקיבַײל
 ןעצ עריא ןופ טכא ףא ןעגניר ענעטנאילירב טימ ןוא ןייצ ענעדלָאג
 עריא אב ןגעלעג טינ ץראה קירָאינצכא ןַײמ טלָאװ --- ,רעגניפ עטעפ
 ןוא ,ּפָאט םענעכָארבעצ א ןופ ךעלברעש יד יו ,רעקיטשכורב ןיא סיפ
 ,רעוו ...גָאט ןקיטנַײה זיב רעדניבנַײא ןא ןבילבראפ רעשפע טלָאװ ךיא

 ?ןגָאז ןָאק רעוו
 ןקוקנַײרא ןענָאק רימ ןעוו .ןעוועג ץלא טלָאװ'ס סָאװ עלאמ רעבָא

 "רעד ךיוא עפוג רעטרעוװ רעגנוי רעד רעשפע טלָאװ ,טפנוקוצ רעד ןיא
 רעיורג רעד ןיא טלכיימשעג גולק טלָאװ ןוא רעטלע ןפיט ןזיב טבעל
 ...טסייוו רע .טנגוי ןַײז ןופ ןטַײקשיראנ יד ףא ןַײרא דרָאב
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 עמירעוו לעומש
 ?קידלוש ןיא רעוו

 ןגנאל ,ןסיודג א ןיא ןיילא-ןייא טייטש רע זא ,ןסירָאב ךיז טמעלָאכ ס

 ,שיט ןייק --- קידייל זיא רעמיצ סָאד .רעטצנעפ ןָא ןוא ןריט ןָא ,רעמיצ

 רעכעלבנירג א טימ ןעלקניפ טנעוו עליוה יד .לבעמ םוש ןייק ,קנאב ןייק

 טּפאכ ןוא ּפאט א טוט ,טנאוו א וצ ,סירָאב ,וצ רע טייג .ןייש רעטיוט

 .יןזייײא טילגעצ יו ,טירב ןוא זַײא ןופ זיא טנאוו יד :טנאה יד קירוצ

 טיירד רע .ריט א ןכוז טמענ רע ןוא קערש עדליוו א ןָא םיא ףא טלאפ

 ...ןייגסיורא טינ ןָאק ןוא רעמיצ ןרעביא םורא ךיז

 5 יו

42 1 44 

 א

67 



 םורא ךיז טקוק ,ףוא סירָאב ךיז טּפאכ סייווש ןטלאק ןופ רעסאנ א
 .ןעמוק טינ ךיז-וצ ןָאק ןוא

 ?ךיז ךיא ןיפעג ּוװ ?א --
 רעטצנעפ םעד ךרוד טלאפ ןרעטמאל-סאג ןופ ןַײש לקיסאּפ לָאמש א

 טנעקרעד ןַײש רעכאווש רעקיזָאד רעד אב .רעבינגעק טנאוו רעד ףא
 -באפיליטסקעט רעװאטלָאּפ א ןופ רָאטידעּפסקע רעד ,ןימאיל סירָאב
 -ױכ א דלאב ןיוש טניױװ רע ּוװ ,לעטָאה םענופ לרעמיצ סָאד ,קיר
 ...שעד

 -שיט םוצ טנאה יד סיוא טקערטש ,רעגעלעג ןפא ףוא ךיז טצעז רע

 ,טכלאקעג סַײװ טנעוװו יד ,לרעמיצ ןיילק א .קיטכיל טכאמ ןוא ּפמָאל

 ןטייוצ ןיא ןטגיל רע ןכלעוו ףא ,לטעב סָאד טייטש לקניוו ןייא ןיא

 -נעפ ןלָאמש םעד ןבעל ,ןטימניא ;לגיּפש א טימ לקנעבשאוו א -- לקניוו

 רעד טייטש סע ןכלעוו ףא ,לשיט עקיכעלַיײק סָאד ךיז טעילוט ,רעטצ

 .זָאלג א ןוא רעסאוו טימ ןיפארג א ץאט רענרעזעלג א ףא ןוא ּפמָאל

 -םערָאד ףא טָאטש רעסיורג ןייק טינ ןיא רעמונילעטָאה רעכעלנייוועג א

 טאמיק עװאטלָאּפ זיב ןרָאפ ןעמ ףראד טָאטש רעקיזָאד רעד ןופ .לארוא

 םיא טּפאכ סע יו ,טליפרעד ןימאיל סירָאב ...רעטעמָאליק טנזיוט ייווצ

 .םייהא שינעקנעב עפראש א ןָא

 -עגמורא ,גראב ןכיוה א ףא ,טָאטשמיײה ןַײז ,םיא ראפ יז טייטש טָא
 רעזַײה עסַײװ טימ ּפָארא טקוק ןוא ,ןרעווקס ןוא רעדעס טימ טלטראג
 -ועש רעד זיא טָא ;עלקסרָאװ רעליטש רעד ןופ ןגערב ענירג יד וצ
 ןקיכעלַײק םוצ טריפ סָאװ ,לסעג לָאמש א -- סטכער ,ײזומ-ָאקנעשט
 ,ךיז ןעדיוס ןוא סעזָאירעב עסַײװ דָאר א ןיא ןעייטש טרָאד .רעווקס
 רעטשרע רעד רעטָאיּפ ּוװ ,עװאטלָאּפ ןגעוו סעדנעגעל עטלא ןלייצרעד
 סָאד ןעמ טעז רעווקס טַײז רענעי ןופ ..טּפאלקעצ ןדעוװש יד טָאה
 .ןעניוו עראלק ןוא ,סירָאב ,רע ּוװ ,זיוה עקיקָאטשפניפ עַײנ

 רע ,טינ שעדיכ ןייק .טינ ןָאק ןוא ןעראלק ןלעטשרָאפ ךיז ליוו רע
 ןיוש ךיז טלאהראפ רע זא ןוא .ןעגנורידנאמָאק ןיא טפָא יוזא ךָאד טרָאפ
 ןיא טַײצ עַײרפ יד רע טגנערבראפ ,םייה רעד ןיא געט עכעלטע ףא ָאי
 סָאװ ,שיט ןבעל םינייכש טימ ףיוה ןיא זַײװנעָאש טציז רעדָא רָאטנָאק

 ,ָאנימָאד ןיא טליּפש ןוא ,עיצאקא רעטלא רעד ןופ ןטָאש ןיא טייטש
 ..יעראלק ...יורפ ןַײז ..?עראלק ..

 ריא טימ טדער רע ,ןסעגראפ טינ ןעמָאנ ריא טָאה רע סָאװ ,טוג =
 ,םייהא טמוק רע זא .ןעמָאנ םאב יז רע טפור רענעטלעז ךָאנ ןוא ןטלעז
 :רע טגערפ

 ?וטספראד טלעג ---
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 ןבשזעכ ןייק לָאמניק טמענ ןוא ,םיא טגָאז יז לפיוו ,רע טיג טלעג
 ,ּפָא טינ

 :טגערפ רע רעדָא
 ?קיטימ רעד קיטראפ ןיוש --
 ,םיא טגנאלרעד יז סָאװ ,לכַײמ סָאד טביול רע ,ךיוא טפערט סע

 :ץענעג א טימ טגָאז רע רעדָא
 ...ךימ טרעפעלש סעּפע ...סיוא טעב --

 ,רעמיצ ןיא קירוצ ךיק ןופ ןוא ךיק ןיא רעמיצ ןופ יז טייג עליטש א
 ,..טורעגסיוא טינ ,דימ קידנעטש ,ךיז טכוד ,זיא ןוא טכַאק ,טשאוו ,טמאר

 רע סָאװ ,ריפ טינ לָאמנייק םיא טלאה יז .עראלק ,עטוג א זיא יז
 ...םייהא טעּפש טמוק

 טימ טסעומשעגכרוד ןיוש ךיז רע טלָאװ ,רעטציא יז טעז רע ןעוו
 -עג יז טלָאװ רע ,רעטרעװ עדלימ עכעלטע טגָאזעג ריא טלָאװ רע ,ריא
 עסַײײװ א ?לאש א רעשפע ...ןעגנערב ריא ענָאטאמ א ראפ סָאװ ,טגערפ
 ..?רעגרובנערָא ןא ,לאש

 -עמ א רעבָא .ןעראלק טימ טדערעגכרוד ךיז ןרעג טלָאװ רע ,ָאי
 רעד ןופ ּפָא םיא טלייט רעטעמָאליק טנזיױט ייווצ עגראק ןופ ךעלאה
 סעזָאירעב עסַײװ-קידסעַינצ ּוװ ,רעוקס םעד ןופ ,עװאטלָאּפ טָאטש
 עראלק ןוא רע ּוװ ,זיוה ןקיקָאטשפניפ םעד ןופ ,דָאר א ןיא ןעייטש
 ...ןעניווו

 ץעגרע .רעטצנעפ ןלָאמש םעד ךרוד ןיירא ךיז טסיג ןַײש עיורג א
 "ראפ ,טעטש עטַײװ ןופ סורג א רעביא טיג ,וויטָאמָאקַאל א טפַייפ טַײוװ
 -אוו עגנערעש עגנאל א ךיז ךָאנ קידנּפעלש ,ןפָאלעג זיא רע עכלעוו ַײב
 ןיהּוװ רָאנ .ירפרעדניא טכא ןיוש זיא סע .רעגייז רעד טגנילק'ס .סענָאג
 ?עװאטלָאּפ ןופ ןימאיל סירָאב רָאטידעּפסקע רעד ,ןלַײא וצ ךיז רע טָאה
 ,טכאמעגוצ ןענַײז ןטלאטשנא יד ,קיטנוז זיא טנַײה

 :ןָאפעלעט ןכרוד רעצעמע טדער רעמיצ ןקידסענייכש ןיא
 ..!לאזקָאװ !ָאלא !לאזקָאװ !ָאלא ---
 םיא טמוק -- ?ןָאפעלעט םוצ ,ןעראלק ,ןפורסיורא יז רעשפע ?א ---

 ,קנאדעג א ףוא גנילצולּפ
 ןָא ךיגפא ךיז טוט ,ךיז טשאוו רע .רעגעלעג ןופ בייה א םיא טיג סע

 ,לעטָאה ןופ סיורא טייג ןוא

 ירפרעדניא עלא סיוא טקנירט סירָאב ּוװ ,סאג גָאר ןפא עפאק יד
 -עפוב עדנָאלב יד טייטש טעפוב ןבעל .ןפָא ןיוש זיא ,ריפעק לשעלפ א
 טימ ,ןקילב עקיטליגבַײלג עבלעז יד טימ רעכוזאב יד ףא טקוק ,עצישט
 סָאװ ,רָאה יד טכיראפ יז .ריפעק טימ ךעלשעלפ יד ףא טקוק יז עכלעוו
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 סָאד רעגניפ יד טימ וצ טעלג ,לקיּפישט ןסַײװ םעד רעטנוא ןופ ןכירק
 ,לכעטראפ

 ןדעי סע טוט רע יװ ,ןיוש ליוו רע .ּפערט יד טימ ףורא טייג סירָאב
 ,טעפוב םוצ ןייגוצ ,ריט יד ןגיובנלע ןטימ ןָאט פוטש א ,ןגרָאמירפ
 -ליגכַײלג םעד טימ ךיז רע טנגעגאב ָאד רָאנ ,ריפעק םעד ראפ ןלָאצאב
 רעד ףא טקוק עכלעו ,עצישטעפוב רעד ןופ קילב ןקיליײװגנאל-קיט
 ביױש א ןעװעג ךיוא טלָאװ רע יו ,ןסירָאב ףא ןוא ריט רענרעזעלג
 -טיור סָאד קידנלעטשראפ ,טצענעג יז .ריט רעד ןופ עקמאילק א רעדָא
 ןופ ּפָא ךיז רע טעװערעק .טנאה רעסַײװ רעד טימ ליומ עטבראפעג
 טימ רעטַיײװ טייג ןוא ּפערט יד טימ ּפָארא קירוצ ךיז טזָאל ,ריט רעד
 .סאג רעליטש רעד

 ּפערט עטיירב .עדַײבעג רעקידנרָאגַײרד א ןבעל ןייטש טבַײלב רע
 עסיורג טימ דליש א טגנעה סע ּוװ ,גנאגניירא םוצ ןריפ טינארג ןופ
 ...?"טמאטשטָאּפ, :ןבאטשכוב

 ןקוק ,ןשטנעמ עכעלטע ןציז עיצנאטסיןָאפעלעט רעד ןופ לאז ןיא
 זיא סָאד זא ,ךיז טליפ סע .ךוב א ןיא רעוװ ,גנוטַײצ א ןיא רעוו ןַיײרא
 ,לרעטצנעפ םעד וצ עלַײװ עדעי ךיז ןדנעוו ןגיוא יד ,םענָאּפעל זיולב
 -וצכרוד טינ ,טציּפשעגנָא ןענַײז ןרעיוא יד .טציז ןטסינָאפעלעט יד ּוװ
 ;ןָאט עּפירכ א טעוװ ןָאּפָארקימ רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןזָאל

 ..ירעמונ עניבאק רעד ןיא ...ףורסיורא ןטיול --
 ,טמעשעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,ליטש ןוא לרעטצנעפ םוצ וצ טייג סירָאב

 :רע טגערפ
 ..?ןעמ ןָאק ןפורסיורא עװאטלָאּפ --

 .:ןגרָאמ ףא ...ןָאק עמ --
 יו ,רעליטש ךָאנ טגָאז ןוא ענעשעק-םעזוב יד ּפאט א טיג סירָאב

 :קידנטעב
 ...רעכיג סָאװ ןוא ...טנַײה טגנידאבמוא ...טנַײה ---
 :ליפעגטימ טימ ןָאטעג קוק א םיא ףא טָאה ןטסינָאפעלעט יד
 ?ריטראווק רעד ןיא ןָאפעלעט א ןאראפ ---
 טלָאװ רע יו ,ךיג-ךיג ,לרעטצנעפ םוצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה סירָאב

 -ָאפעלעט רעד וצ ןייגרעד ןלעװ רעטרעװ ענַײז זא ,ןעוועג רעכיז טינ
 :טרעפטנעעג ,ןטסינ

 עראלק ןפורסיורא ...ןכָאש םאב ...ןָאפעלעט א ןאראפ ...ןאראפ --
 ..ןָאפעלעט םוצ יז טפור ןאמ רעד ...ןימאיל עראלק ,ָאי ,ָאי ...ןימאיל

 קידנליפראפ ,ןטסינָאפעלעט יד טגערפעג טָאה -- ?טונימ לפיוו ---
 .קנאלב א ךיג

 ?לפיוו ?א ---
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 ?ןדייר ריא טליוו טונימ לפיוו ...ָאי ,ונ ---
 ,..טונימ ןעצ ..,ןיינ ...ףניפ ---

 ;טּפאכראפ ךיז ךַײלג ןוא
 ,טונימ ןצפופ !ןצפופ ---
 ,רעגריב ,ךימ טלאהראפ ריא --
 ירד ?סנאווא ןא ..ןטסָאק טעװ סע לפיוו .טונימ ןצפופ ,ָאי ,ָאי --

 ...ןסעומשכרוד ךיז בַײװ ןטימ .ןלָאצרעד ךיא לעװ ,רעמ ביוא ...לבור
 -ּפָא יװ ןטסינָאפעלעט יד םיא טָאה -- ,ףורסיורא ןא ףא טראוו ---

 ;ןדלָאמעג ,ןָאפָארקימ םוצ ןּפיל יד קידנגיילוצ ,ןוא טקאהעג
 ..יעניבאק רעטרעפ רעד ןיא --- קסמָאט ןופ ףורסיורא ןטיול ---
 לופ ,עכייו א ,עמיטש-ןעירפ א ךיז טרעהרעד עניבאק רעד ןופ

 :טַיײקטראצ טימ

 ,טראוו ךיא ?ןעִילפ טסעוװ ?םורא געט ירד ןיא ...קנעב ךיא ,ָאי --
 ...ןלייצ ךיא לעװ ןטונימ יד

 יד ןופ ,עמיטש רעכייו רעד ןופ ןצראה ןפא טוג טרעוו ןסירָאב
 רע .עניבאק רעד ןופ םיא וצ ךיז ןגָארטרעד סָאװ ,רעטרעוו עמעראוו
 ןעמ טעװ טָא-טָא .ןָאפָארקימ ןפא ,רעגייזטנאוו ןפא טקוק ,וצ ךיז טצעז

 יייןעראלק טימ ןדייר טעו רע ןוא ,ןָאט ףור א םיא
 ...ףורסיורא ןטיול ---

 רענייא וצ ןפיול טיירג ןיוש זיא ,טרָא ןופ בייה א ךיז טוט סירָאב
 .סעניבאק יד ןופ

 ..יעניבאק רעטפניפ רעד ןיא ...וועשיביוק ---
 עטמאלפראפ טימ ,רעקידווענייכצראוש א ,טנאנעטייל רעגנוי א

 :טשוקעג סע טלָאװ רע יװ ,לבַײרט-ןָאפעלעט סָאד טלאה ,ךעלקעב
 ?סענעמאזקע יד ןבעגעגּפָא ןיוש טסָאה ..!עקשטעמָאט ..!עראמאט --

 !גלָאפרעד ריד שטניוו ךיא ?ןבילבעג ןעמאזקע ןייא ךָאנ
 ,סירָאב טכארט --- ...עלאק א --
 -עג ךיז ךיוא יז טָאה ,ןעראלק ראפ טאהעג ענעסאכ טָאה רע ןעוו

 -עגנַײא יז גנאל יוזא טָאה סירָאב .לושדעמ רעקיטרָא רעד ןיא טנרעל
 רע ..טגלָאפעג םיא טָאה יז ןענאווזיב ,לוש יד ןפראוו לָאז יז ,טדער
 טינ טייטש םיא ןוא ,טענַײטעג רע טָאה ,ןַײּפ ץנאג ,סירָאב ,טנידראפ
 ..יסעקנאב ןופ ןרעשטעווק א ןַײז לָאז בַײװ ןַײז זא ,ןָא

 :עמיטש-ןעיורפ א ךיז טרעה סקעז רעמונ עניבאק רעד ןופ
 .ךימ טקידירפאב יז .טעברא עטוג א .טעברא ךיא ,ָאי --
 ףא ...טעברא יז -- ,סירָאב טכארט א טוט -- ,יורפ עווארב א --

 ...טעברא רעטוג א
 סגאז ןיא ךיז ןרירטסיגער ןכָאנ גָאט ןטייווצ ןפא רע טָאה ןעראלק
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 ךיז טעװ יז ...עריא ןטסגידראפ עסיורג יד .טעברא יד ןפראוו ןסייהעג
 ..עימָאנָאקע רעמ ןַײז טעװ ,טַײקשיטאבעלאב רעד טימ ןקיטפעשאב
 עליוװ ,ריא טלעפעג יז .טעברא יד ןזָאלראפ טלָאװעג טינ טָאה עראלק
 ףא ,רעטאעט ןיא ,ָאניק ןיא ןעמאזוצ טייג עמ ,עכעליירפ ,סעטרעוואכ
 ןענאווזיב ,טעשטָאטעג יז גנאל יוזא ,סירָאב ,רע טָאה .ןעגנולמאזראפ
 ...ןייגנייא טזומעג טָאה יז

 :עמיטש-ןעיורפ עבלעז יד ךיז טרעה סקעז רעמונ עניבאק רעד ןופ
 ,.טוג ךיז טנרעל קיראמ .טנוזעג ןענַײז רעדניק יד ---
 :טגָאזעג ריא רע טָאה ,ןגָארט ןיא ןעגנאגראפ זיא עראלק ןעוו
 ,.ןלעטש ךיז סיפ יד ףא ךימ זָאל רעִירפ ---
 :ןענופעג ץערעט םעַײנ א רע טָאה לָאמ עטייווצ סָאד
 .יזוה םעַײנ םעד ןיא ..ןעמוקאב עריד א רימ ןלעװ טָא --
 :ןָאטעג גָאז א רעוא ןיא םיא ךַײלג עמיטש א טָאה גנילצולּפ ןוא
 ...עניבאק עטירד יד ...עװאטלָאּפ ---
 זדלאה ןיא .לבַײרט סָאד ןעמונעג רע טָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ

 :טיירקעגסיוא יוװ טָאה רע ,ןרָאװעג ןקורט םיא זיא
 ..!ָאלא !עװאטלָאּפ זָאלא ---
 טָאה -- ?עמיטש סעראלק סָאד זיא עשז ןיוש -- עמיטש עכאווש א

 :טרעפטנעעג
 ?טדער רעװ ...רעה ךיא ...ָאי ...ָאי ---
 ,..סירָאב ...ךיא --
 ?קנארק ?ןפָארטעג ךיז טָאה סעּפע ?סירָאב --
 ..יוזא טאלג ...ןיינ ---
 :סריא טרעזאכעג טָאה יז
 ?קנארק סָאװ ףא ?קנארק ---
 ןיא ןָאטעג יירשעג א ןוייב רע טָאה -- !טנוזעג ןיב ךיא --

 ..?אה ?וטסכאמ סָאװ --- ,לבַײרט
 .ץפיז רעליטש א טרעהעג ךיז טָאה לבַײרט ןיא

 :טגערפעג ,רעפטנע ןא ףא טראוורעד טינ ךיז טָאה רע
 ?טלאק ?עװאטלָאּפ ןיא זיא יו ---
 ,,,טלאק ---
 ?ןלאפעגסיוא ןיוש יינש א --
 ,..טנגער סע ...ןיינ ---
 .ןגַײװש א רעדיוװ ןוא
 ?ךיז טרעה סָאװ ---
 ,.טינרָאג --



 .ןגַײװש א רעדיוװ ןוא
 טאלברעפיצ רעד .עניבאק ןיא ןַײרא םיא וצ טקוק רעגייז רעד

 "יילק רעד ,ךיז טריר רע סָאװ םיוק -- רעזַײװ רעסיורג רעד ,טקעזיוכ

 ...טרָא ןייא ףא ,ךיז טכוד ,טייטש רעזַײװ רענ

 טגערפ ,טלעטשאב טָאה רע סָאװ ,טונימ ןצפופ יד ןדײרּפָא יידעק

 טינ םיא ןעייג ייז שטָאכ ,ןכאמ ייז סָאװ ,םינייכש יד ףא ןָא סירָאב ךיז

 א עװאטלָאּפ ןיא טסָאק לפיוו ,רע טגערפ ךָאנ ןוא ...םינייכש יד ,ןָא

 ...לולָאװ שיילפ זיא ָאד .שיילפ ָאליק

 בָאה םעד בילוצ -- .ץראה סָאד םיא ןיא טַײרש --- !דלאווג ---

 ?ןפורעגסיורא ןָאפעלעט םוצ טונימ ןצפופ ףא יז ךיא

 טשטיינק ,טנאה רעד ןיא לבַײרט-ןָאפעלעט סָאד טשטעווקראפ רע

 ןַײרא לבַײרט ןיא טַײרש ,ךיז רע טנָאמרעד לָאמאטימ ,ןרעטש םעד

 !ןפיוק ריד לכיא ...לאש רעגרובנערָא ןא !לאש א --

 ?ןעמ טדער ךָאנ סָאװ ןגעוו ?ןעמ טגָאז ךָאנ סָאװ

 .ןקישסיורא ריד ךיא לעװ לאש יד ...ָאי --

 :ךאווש טרעפטנע עראלק
 ...קנאד א --
 .טנאה רעד ןיא לבַײרט-ןָאפעלעט ןטימ רע טייטש רעדיװ ןוא

 -עמָאליק טנזיוט ייווצ עגראק ןופ עקערטש א זיא יז ןשיווצ .טגייװש

 רעסיורג רעד ,עניבאק ןיא ןַײרא םיא וצ טקוק רעגייז רעד ...רעט

 טכוד ,טייטש רעזַײװ רעניילק רעד ,טכירק רע סָאװ םיוק --- רעזַײװ

 :טקעזיוכ טאלברעפיצ רעד ןוא ,טרָא ןייא ףא ,ךיז

 .ןדייר וצ ןבילבעג טונימ טכא ךָאנ ...טונימ ןביז לקאכאס ---

 :ןטלאהסיוא טינ ןגַײװשליטש סָאד רעמ ןיוש ןָאק סירָאב

 ...גָאט-ןטוג א ---
 ןופ טשער יד ןעמענ לרעטצנעפ םעד וצ וצ טינ עליפא טייג רע

 טעווערעקראפ ,ךעלסעג ןוא ןסאג רעביא ןייג ךיז טזָאל ,סנאווא םעד

 רעטניװ םעד ךיז ליװ סָאװ ,לארוא ןקימָארטשכיג םעד וצ ,ךַײט םוצ

 רעד ףא סיורא טמוק רע .ןריורפראפ טינ טרעװ ןוא ןבעגרעטנוא טינ

 ורוצ טינ םיא טזָאל סע ןוא ,ךיז טניפעג לעטָאה רעד ּוװ ,סאג רעליטש

 :קנאדעג ןייא
 ?קידלוש זיא רעוו ---
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 עראבאז ןאטאנ
 ןגעוו עטציירקעג ףא
 גנולײצרעד עשירָאטסיה

 א ץלא ךָאנ זיא ןסיורד רעד ןוא ,גנילירפ ףא טזַײװ ראדנעלאק רע

 ןבָאה ךעלעטנעמדזַײא יד ןיא ןגַײװצ-רעמייב עטעקאנ יד .רעקידרעטניוו

 ףא ,ךייה רעד ןיא רָאנ ,סעכאנ ראפ טצלעמשעג יוװ ןוז רעד ןגעק ךיז

 טָאה סָאװ ,יינש רענעקורט א טעשָארָאּפעג ךָאנ טָאה ,ןעניורק יד

 ,ןביוטשראפ ןוז רעלעה רעד ןופ ןַײש יד טלָאװעג

 ךָאנ ןוא ,גָאט א ךָאנ ,גנילירפ רעד ,ןעמוק רע טעװ סנייצלא רָאנ

 יוזא .םורא ץלא ןשרעהאב ןוא רעהא ןסַײרנַיירא ךיז רע טעוו --- גָאט א

 -- רָאי א ךָאנ ןוא ,רָאי א ךָאנ .טרעדנוהרָאי רעַײנ רעד ןעמוק ךיוא טעוו

 יי

 2 יא 2 אאגאאאא
 אל 0

 יא
 יא 5

 5 יפ

 א

. 
 * וי א

 . יי



 -רָאי ןטסקיצנאווצ םעד ,םעַײנ םעד ,ןלייצ ןבייהנָא םיא טעװ עמ ןוא
 ,טרעדנוהרָאי רעד יו ,רערעדנא ץנאג א ןַײז רעכיז טעװ סָאװ ,טרעדנוה
 ,רעלעה-שימרוטש א ,רעקידנזיורב א רעכיז ,ףָאס םוצ טייג סָאװ

 .טרעטַײהעגפוא ןא לרעטצנעפיזָאגאו םאב ןענאטשעג זיא עסיראל
 רענילָאװ יד רעביא ןיוש יז טגָארט גוצ רעוועשראוו רעד .עקַיורמוא
 ,טַײהדניק ריא ןופ עלעגיוו םוצ ,עמאמ-עטאט וצ רעטנעענ ,ןסעווכאר
 -לדניווש םעד ךעלעיינש עטלארטשאב טימ טעייווראפ טניוו רעדלימ א
 םורא רעמייב עטעקאנ יד ןופ ,סעּפולס-ףארגעלעט יד ןופ ףָאלעג ןקיד
 ןעלטיה עטקורעגנָא יד יװ ,ןגיל סָאװ ,רעכעד ענעיורטש עטיינשראפ יד
 ןצראה ןפא .סעקטאכ עקניסייװ ערעַײט-שימייה יד ףא ,ּפעק יד רעביא
 -עגמורא יז טָאה טפאשקנעב עסיז עקידנגָאנ אזא .ןרָאװעג רעמעראוו זיא
 .ןעגנוזעצ ךיז ,ןיילא ענייא ָאד זיא יז ןעוו ,טלָאװ יז זא ,טּפאכ

 ,רעריא ןכָאש רעקיצנייא רעד רעבָא טציז סעציילּפ עריא רעטניה
 ,טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק געוו ןצנאג ןראפ םיא טימ ךָאנ טָאה יז
 ראפ סעּפע טלמרומ ןוא רעפייס א רעביא רענעגיובעגנַיײא ןא טציז רע
 ,טנוואדעג טלָאװ רע יו ,ךיז

 ,גוצ ןיא טצעזעג ךיז עשראוו ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,טנוװָא ןיא ןטכענ
 םעניא לטכיל ןוועלייכ םענופ ןַײש רעקידנעקנאצ רעד אב יז טָאה
 םיא ,ריט רעד רעביא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,לדנרעטמאל ןטביוטשראפ
 רעראד א רעטנוא סעצנָאװ עניד ןעזרעד רָאנ טָאה יז .ןטכארטאב ןעמונעג
 רע טָאה ,ןָאט דער א םיא טימ טוװרּפעג טָאה יז רעדייא ךָאנ ןוא ,זָאנ
 -רעביא ןוא קנאב רעטשרעביא רעד ףא טרעגלאוועגפורא ןיוש ךיז
 ,ּפָאק םעד סעּפע טימ טקעדעג

 םאב ןסעזעג ןיוש רע זיא ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה יז ןעוו ,ירפרעדניא
 רע טָאה ,ּפָאק םעד טנעה עדייב טימ טראּפשעגרעטנוא .לשיט-ןָאגאוו
 -עטלאהאבראפ א טימ טָאה יז .ךוב םענעפָא ןא רעביא טלקָאשעג ךיז
 קוק א ריא ףא טָאה רע ."ןגרָאמ-טוג; :ןָאטעג גָאז א םיא לכיימש םענ
 טינ עמאס סָאד טרעהרעד טלָאװ רע יװ ,שעדיכ ליפיוזא טימ ןָאטעג
 א סעּפע טימ .ךארּפש רעכעלשטנעמ רעד ןיא טרָאװ עטסכעלריטאנ
 םעד טזָאלעגּפָארא רעדיו ףעקייט רע טָאה ןּפיל יד ןשיווצ למרומעג
 .ןענעייל ןיא ןָאטעגנַיײרא ךיז ןוא ּפָאק

 "נוא ןגױא עלעה עסיורג רָאּפ א ןעזרעד וצ ןזיוואב טָאה עסיראל
 -קיטכעדראפ טימ םענָאּפ טראדעגסיוא ןא ןרעטש ןכיה וצ א רעט
 -סענָאשקא ןפא לדרעב קידנצָארּפש םיוק ןיילק א ,ןקאב עטמאלפעצ
 ןופ ןענַײז עלעטיה םענעצלעּפ ןעיורג םעד רעטנוא ןופ .ןייבניק ןקיד
 וצ זיב ,סעייּפ עטלזַײרקעג עצראווש ייווצ ןכָארקעגסיורא ןטַײז עדייב
 .טאמיק ךעלּפעל-ןרעיוא יד
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 קוק א טַײצ וצ טַײצ ןופ יז טּפאכ ,רעטצנעפ םאב קידנעייטש ,טציא
 שידָאמטלא ןא .ךעליוה ןקידלטעטשניילק ,ןקידסענָאצּפאק ןַײז ףא
 טכירק'ס ןכלעוו רעטניה ןופ ,לרענלעק לָאמש ןטעמאס א טימ לדנטלאּפ
 רָאּפ א טלקיוװעגמורא ,קילאש רעװַאלב-טעװעקאילבעגּפָא ןא סיורא
 -עצ ,ענעבירעגּפָא ןטשױּפ עטלא -- סיפ יד ףא .זדלאה םורא לָאמ
 רעסיורג רעד ןופ רע טרָאפ ןעזסיוא ןימ אזא טימ טָא ןוא ,עטמירק
 זיא רע .ןָא קינייו ,םענַאּפא ,סע טייג םיא ..?עשראוו טָאטש רענייש
 טפָא טשימ רע עכלעװ ,ךעלטַײז-ךוב עניילק יד ןיא טפיטראפ ץלא
 ?יוזא ךיז רע טקיוװק סָאװ טימ .טַיײקיריג רעקיטשרוד א טימ רעביא
 יד ןופ .ךוב-עליפט ןייק טינ זיא סָאד .טאהעג סעָאט א טָאה יז ,ןיינ
 ןכעלגעטגָאט םעד קנאדא קינייװסױא ףא ייז ןעק עמ סָאװ ,סעליפט
 ,טקיצנא יוזא טינ ןעמ זיא ,ךיורבעג

 זיא:טינ'ס-ןכלעוו ,טרָאװ א סעּפע ןּפאכפוא ךיז טימאב עסיראל
 -סַײגאב אזא טימ סיורא לָאמ עלא טלמרומ רע סָאװ ,םעד ןופ גנאלק
 -טימ ןוא .ךארּפש יד ןייטשראפ טעװ יז יצ ,טינ טסייוו יז .גנורעט
 ,ןָאט ןשימטיר א טרעהרעד טָאה יז .רעדנוװ רעביא רעדנּוװ ...לָאמא
 סָאװרָאנ םיא אב ךיז טָאה סָאװ ,זרעפ א ןיא םארג ןטסקינייװניא ןא
 ףענייה טנעייל רע !גנוטכיד ךָאד זיא'ס .טייהרעצנאג טּפאכעגסיורא
 ,"לָארט אטָא? זיא'ס ...שטַײד ןיא

 סָאװ ,רעטרעװ רָאּפ א ךָאנ ףא דלודעגמוא טימ ךיז טראוורעד יז
 ףא ןצעזרָאפ יז טמענ עטלארטשעצ א ןוא .סיורא םיוק טלמאטש רע
 .עמעָאּפ רעד ןופ סערוש עקידרעטַײװ יד לָאק א ףא ךיוה ,קינייװסױא

 ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,ּפָאק םעד ןָאטעג בייה א טָאה ןאמרעגנוי רעד
 סָאד טָא יװ ,קידנעעזצ ,טרעקאלפעצ ןוא ןדנוצעגנָא םיא אב ךיז
 ,רעטצנעפ םאב םיא ןופ ךעלאהעמ א ףא טייטש סָאװ ,לדיימ עגנוי
 רעד זיב ,עפָארטס ךָאנ עפָארטס ,טצראהאב ןוא קיסילפ יוזא טנעייל
 ןסיורג םעד ןופ טוָיּפ קיטש עכעלרעדנּוװ סָאד טָא ,ערוש רעטצעל
 רָאנ ,דנאלשטַײד ןופ לדיימ א זיא יז זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןענייה
 ןשיניארקוא ןטעשָאּפ-שימיײה ןפא םיא וצ ןדייר ןעמונעג טָאה יז זא

 ןופ ךיז-וצ ןעמוק טנָאקעג טינ ,ןריולראפ שעמאמ ךיז רע טָאה ,ןשָאל
 טרעפטנעעג ןגארפ עריא ףא טָאה רע .גנוניוטשרעד ןוא שעדיכ סיורג
 ,טסּוװרעד ןכיגניא ךיז יז טָאה ךָאד .רעטרעוו ענלצנייא טימ ןוא גראק
 ,קסנילָאװ-דארגָאװָאנ ןיא ,ןריובעג טָאטש ןייא ןיא עדייב ןענַײז ייז זא
 זיא רע זא ןוא עכדרָאמ זיא ןעמָאנ ןַײז זא ,ליוז סע טפור עמ סָאװ
 טרָאּפשראפ ןוש םיא טָאה יז .רעטקָאד םוצ עשראוו ןייק ןרָאפעג

 "נָא ךַײלג ךיז ןעמ ןָאק טנעָאנ רעד ןופ .םיא טימ זיא'ס סָאװ ,ןגערפ

 רעכעלרעדיוש-ךעלסעה רעד טָא ןופ ,יז יו ,ךיוא טדַײל רע זא ,ןסיוטש
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 ,ךיז יז טסיװרעד סרעפטנע עצרוק ענַײז ןופ .טכוזדניווש -- קנערק
 רָאנ ךיז ןָאק יז .טכוזדניושיזדלאה עכעלרעפעג א םיא אב זיא'ס זא

 טמענראפ רע סָאװ טימ ,ןגָאז ריא לָאז רע ,םיא אב ןגָאלשרעד טינ

 םעד ןעמיש ,ןטאט ןַײז ,רע טגָאז ,טעכיוש א ןופ ןוז א זיא רע .ךיז

 ןעמונראפ ןַײז ךיא רע לָאז .ליוװז טָאטש עצנאג יד ןעק ,טעכיוש
 -אב אזא ראפ לדייא וצ זיא רע ?רענַײז רעטָאפ רעד סָאװ ,םעד טימ
 -עג טינ רע טלָאװ טלמעד רָאנ ?ןיבאר א רע זיא רעשפע .גנוקיטפעש

 -רעד רע .לאניגירַא ןיא ךָאנ ןוא ,ןענייה ןגינעגראפ אזא טימ טנעייל

 .ךארּפש יד טנרעלרעד ,ףליה סמענייק ןָא ,ןיילא טָאה רע זא ,טלייצ

 ריא סיוא טקירד יז .שיניארקוא םענייר קיטפאז אזא ךיוא טדער רע

 -עטש יד ןופ רעצעמע ןעוו ןטלעז .רעייז םיא טביול ןוא גנורעדנּווואב

 טלכיימשעצ .ךארּפש-סקלָאפ רעטכע רעטוג אזא טימ טדער עקידלט

 ןיא עכָאּפשימ ןַײז זיא ,ןעועג דניק ןיילק א ךָאנ זיא רע זא .ךיז רע

 טרָאד טָאה רע ןיא ,ןרָאפעגרעבירא ,קסליה ןייק ,ףרָאד ןטנעָאנ א

 .טאמיק רָאי ןַײנ זיב רעדניק עשרעיוּפ יד ןשיווצ טכארבראפ

 א ראפ -- .עסיראל טכארט -- ?עדווּוא ןַײז טרָאפ זיא עשז סָאװ;

 ".?עכָאלעמלאב א ןַײז רע לָאז .טדיילקעג םערָא וצ רע זיא רעכיוס

 -סיוא ןכעלקנערק ןַײז ,טנעה עלעדייא עטרעצעגסיוא ענַייז טכארטאב יז

 טימ וצ םיא וצ טייטש יז .טוט רע סָאװ ,ןגָאז ריא רע לָאז ,ןיינ .ןעז

 טור ,טלקנעװקעג גנאל ךיז טָאה רע .רערעדנא רעד ךָאנ עגארפ ןייא

 גנאל ןטלאהעג ,ןגארפ יד ןופ ןעיירדסיוא ךיז טוװרּפעג ,ןרָאװעג

 עדױמ טמעשראפ ךיז רע טָאה ףָאסלָאקּפָאס ,ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארא

 זַײװ א רע טָאה --- ,ענייה ךירנייה רעד טָא יו ,ךיוא זיא רע :ןעוועג

 רעד ןופ טזָאלעגסױרא טינ טָאה רע סָאװ ,רעדיל דנאב םעד ןַאטעג

 -רעד קאר ,םיריש ןייק טינ טבַײרש רע רָאנ .רעבאכעמ א -- ,טנאה

 םעד ביל טָאה רע .םיריש ןרעג רעייז טנעייל רע םאגאה .ןעגנולייצ

 ןטלָאװ ייז יו ,רעטרעוו יד ןופ טַײקטלגילפאב יד ,ןרעייז גנאלקליווו

 .ךארּפש-םיכָאלאמ א ןופ ןעוועג
 זא ,ןגָאז טלָאװעג םיא טָאה יז .טכאלעצ ךעליירפ ךיז טָאה עסיראל

 טינ רע טסייוו עשז ןיוש ,רעדיל זיולב טינ ןבירשעג ךיוא טָאה ענייה

 יו ,סענייה גנולייצרעד רעטקידנעראפ טינ ,ןרעיודאב םוצ ,אזא ןופ

 טלָאװעג םיא דָאס ריא ךיוא טָאה יז ?"ךארכאב ןופ ייבאר רעד;

 ןטימניא ןַײרא םיא ןעמוקעגסיוא ריא טלָאוװ'ס רעבָא -- ,ןקעלּפטנא

 ןלייצרעד סעװַײלסיה אזא טימ ןבױהעגנָא דָארג טָאה רע ןוא ,דייר יד

 ,ץערעּפ רעבַײרש ןשידִיי ןסיורג םאב ךוזאב ןַײז ןגעוו ,עשראוו ןגעוו

 םיא אב ןענופעג ייז ןבָאה עדייב .ווָאלָאקָאס םעכָאנ רָאטקאדער םאב

 רע .ןעגנולייצרעד ענַײז ןקורד טגָאזעגוצ ןוא טנאלאט ןשירארעטיל
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 םירױטקַאד יד רָאנ ,עשראוו ןיא ,ןעניוװ טרָאד ןבַײלב טנָאקעג טלָאװ
 ףראד רע ..ןלייה ךיז ןרָאפ טינ טעװ רע ביוא זא ,טנרָאװעג םיא ןבָאה
 -ענסָאס רעד זיא םיא ראפ עטסעב סָאד .טפול עשירפ ןבעל סָאד יו
 -רעד'ס ןעו ,טציא טּפױוהרעביא .רעדלעו רעטווװאלס יד ןופ ךעייר
 רע זא ,ךיז ןקָארשרעד יו טָאה רע ...גנילירפ רעד ךיז טרעטנעענ
 ןגױבעגנָא ךיז טָאה יז .ןרָאװעג ןגיוושנא ןוא ,טדערעצ ךיז ליפוצ טָאה
 -רעד םיא ןוא טרָאד ןופ ןעמונעגסיורא ,לדנאדָאמעשט ריא רעביא
 ָאד טָאה יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,רעדיל לכיב טשרע ריא טגנאל
 טנעיילעגרעביא ,זַײװנבליז ,ךייה רעד ןיא טָאה רע .ךיז טימ טאהעג
 ןשירארעטיל םעד ןביוא ןופ ןוא "עריש ןופ לגילפ יד ףא, לטיט םעד
 ,טגָאזעג טינ דלאב רעבָא םיא טָאה יז .אקניארקוא איסעל :ןריא ןעמָאנ
 םעד ןעז טלָאװעג טָאה יז .ןרעטכיד יד ,עסיראל ,יז זיא סָאד זא
 יד ןשטנעמ םעד טָא ףא ןכאמ ןלעווס סָאװ ,קורדנַיײא ןראבלטימוא
 .עריא רעדיל עִירפ

 ,קיטליגכַײלג ץנאג ייז וצ זיא רע זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ריא
 יד טקידנעראפ טינ ,ךיז טכוד ,ךָאנ טָאה רע .טלאק ףוא ייז טמענ רע
 -עלב ןקיסעלכאנ א ןיוש ןוא ,ןענעייל ןביױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,דיל
 -עלק א ףא ּפָא ךיז רע טלעטש טָא ,ןטַײז עקידרעטַײװ יד ןָאטעג רעט
 ,ןפיל עקידנגעוואב ךיז םיוק טימ ןעשטּפעש יז טמענ ןוא דיל רערענ
 סערוש יד ןיא םאט םוש ןייק טלָאװ רע יװ ,קעשייכ ןָא ןצנאגניא יו
 ןיא עפָארטס עטצעל יד ןענעיילרעביא רָאפ םיא טגייל יז .טליפעג טינ
 ,סערוש יד ןופ גנאג ןשימטיר םוצ ןרעהוצ ךיז רע לָאז ,ךייה רעד
 רעביא זיב ןגָאלשאב םיא טָאה בראפ יד ?םיא סע טנַאמרעד סָאװ ןיא
 ,לביב ענעפָא סָאד טקערטשעגסיוא ריא טָאה רע שטָאכ ןוא .ןרעיוא יד
 רע :קידנרעפטנעראפ ךיז ,קירוצ ףא ןָאטעג ּפאכ א דלאב סע רע טָאה
 טָא ףא סָא סאנומט ןייק קירוצ םישָאדאכ רָאּפ א טימ זיב ךָאנ טָאה
 םיא טָאה ,יקסלאּפינרָאה ,רענַײז רעװאכ א .ןעזעג טינ ךארּפש רעד
 ךָאנ רע טנעייל ,"עדִיענע, סיקסוװעראילטָאק ,ןזיוועג לכיב עטשרע סָאד
 -יא וצ יידעק ןוא .ףארט טנרעל'ס ןעוו ,דניק-ןּפולעמ א יװ לַײװרעד
 -רעדיל םענופ סערוש עכעלטע טנעיילעגכרודא רע טָאה ,יז ןגַײצרעב
 .ןכָארבעצ רעייז טנעיילעג ,ךוב

 "ונעג ערעטנומ א טָאה יז .ןצראה ןופ ןייטש א ּפָארא זיא ןעסיראל
 יז סָאװ ,רעדיל יד ןשימפוא טלָאװעג טָאה יז .לכיב סָאד םיא אב ןעמ
 -עגנָא טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ עטסעב יד ראפ טציא זיב ךָאנ ייז טלאה
 ,טלעטשעגּפָא סָאװ:סעּפע ףא ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ רעבָא ,ןבירש
 ןענעיילרָאפ ןרָאקיז ןפא ןעמונעג ,סיורא לכיב םענופ יוװ יוזא ,יז טָאה
 טָאה יז .ןָאקנעשטוװעש ןופ ,ןריא רעטכיד ןטסטבילאב םענופ סעּפָארטס
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 -ראפ א .ןרעיוא-ןוא-ליומ ענעפָא טימ ןציז ןבילבעג זיא רע יוװ ,ןעזעג
 וצ ןעייגרעד'ס ,םענָאּפא .ןעגנאלק יד ךיז ןיא ןַײא רע טּפאז ,רעטפאג
 -מיורטראפ א יװ טציז רע שטָאכ ןוא ,ןסנאוינ-ךארּפש עטסניד יד םיא
 ךיז רע טמאלפעצ קורדסיוא ןכעלרעדליב ןדעי אב יװ ,יז טעז ,רעט
 רעמ ךָאנ יז טָאה סָאד .גנורעדנּוװאב טימ ןָא ךיז ןדניצ ןגיוא יד ןוא
 ,ךיל ךָאנ דיל טראזא טימ טנעייל יז ,ליּפש רעד ןיא ןגיוצעגנַיירא
 טלָאװ יז יװ ךַײלג ,לכיב םענעפָא םענופ ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ
 -עגסיורא עמָאשענ ליפיוזא טימ ןוא טצראהאב יוזא עקאט טרָאד ןופ
 ,סערוש עקידוועגניז יד טָא טנעייל

 ןבױהעגנָא טָאה ץראה סָאד .טדימעגנַײא ךיג רעבָא ךיז טָאה יז
 יז טָאה ,ןקירד ןעמונעג טָאה ןפיילש יד ןיא ןוא ןּפאלק וצ רעקיטסאה
 -שוכראפ א ןסעזעג ,ןגיוושעג טָאה רע .ךעלּפעל-ןגיוא יד טכאמעגוצ
 ןיא ךָאנ טלאה רע יװ ךַײלג ,טלעוו:רעד ןופ טינ שטנעמ א יװ ,רעט
 םיא אב ךיז טָאה לָאמאטימ ןוא .ןעגנאלק עקידרעירפ יד ןרעה ןייא
 ;ןסירעגסיורא יוװ יוזא

 ןופ רעמ סעּפע זיא סָאד .םיריש ןייק טינ ןענַײז סָאד ,ןיינ ---
 ..ץראה קידעבעל א סקלָאפ םעד ...ןיילא עמָאשענ יד זיא סָאד .עריש
 ,..ךיז טיירפ ןוא ,טקעטייוו ןוא ...טלּפאצ סָאװ

 -אלאק ןיא ךיז אב ,םייה רעד ןיא םעדכָאנ סע טָאה עסיראל
 -עג ןענַײז סָאװ ,טסעג יד ראפ ,עמאמ-עטאט ראפ טלייצרעד ,ענשזעיד
 םיא ,טגָאזעג יז טָאה ןעװעג טיירג טלמעד זיא יז .שיט םאב ןסעז
 טינ יוזא ןוא רעקידוװעמעש אזא זיא רע רָאנ .ןשוקעצ ןוא ןּפאכמורא
 .ראפ רע ןוא םענָאּפ ןיא בראפ יד גָאלש א םיא טוט דלאב ,טסיירד
 ...ךיז טריל

 יז ןופ לפיוו ןוא ןטנאלאט טימ ןילָאװ רעזדנוא זיא ךַײר יו --
 -נא רעטָאיּפ ,רעטָאפ סעסיראל טצפיזעגסיורא טָאה --- ,דעביעל ןעייג
 יצ ןוא זיא רע רעבַײרש א ראפ סָאװ ,טינ סייוו ךיא --- ,שטיװָאנָאט
 רעטעשָאּפ א ,טסלייצרעד וד יו ,רָאנ ,רעבַײרש א לאלכיב רע זיא
 יזא ןרעה ןטשרע םענופ לָאז ,רעקידלטעטשניילק א ,רעכָאב-םערָא
 ...רעטכיד ןסיורג רעזדנוא ןעמענאב ףיט

 טָאה -- ,טכערעג טינ ךיא ןיב ,טַײקטסיײרד ךעַייש סָאװ ,ןיינ ---
 סָאד ןוא ,ןעלקניוו-ליומ יד ןיא לכיימש א טליּפשעצ ןעסיראל אב ךיז
 ןעוו -- ,ןגיױא עראק עריא ןיא לרעַײפ סָאד טכאמעג רעכעליירפ טָאה
 -- ..סענָאשקא ןוא טומ ןזיוועגסיורא רע טָאה ,ןעוועג קיטיינ זיא'ס
 ןסָאכ א זיא רע יוזאיו ,ןלייצרעדרעביא טסעג יד ראפ טמענ יז ןוא
 .ןרָאװעג

 -כיר םענופ ּפָארא זיא רע זא ,ןעזרעד ןבכָאה ייז ןעוו ,ןרעטלע ענַײז
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 ---.םירָאפס עשינָאבאר יד ןפרָאװראפ ,ןענוואד טרעהעגפוא ,געוו ןקיט
 רע ,ןפלעה סָאד טעװ רעשפע .ןכאמ ענעסאכ םיא טמיטשאב ייז ןבָאה
 -ניוצ םיא טעװ עילימאפ יד ,בַיײװ סָאד :ןרעװ שטנעמ א רעדיוו לָאז
 א ועשיטסָארָאק ןיא ןענופעג ןעמ טָאה .לכייס םוצ ןעמענ ךיז ןעג
 -כָאט א סטעכיוש א ,סעכִיי ןוא דנאטש ןבלעז םענופ םיא ראפ עלאק
 זיא ,םיא ןָא ,ןליוו ןַײז ןָא ןוא ,טגערפעג טינ ןעמ טָאה םיא אב .רעט
 ךָאנ זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .ןבַײרש םִיָאנט ןרָאפעגקעווא ןעמ
 רענעדנובעגוצ א קיבײא ףא :רענעלאפראפ א רע זיא ןבַיײרש-םִיָאנט
 רע טָאה .ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא עליפא טָאה רע עכלעוו ,יורפ א וצ
 ןופ ךעלאהעמ רעשּפיה א זיאס .ןרעטלע יד ןגָאירעד טזָאלעג ךיז
 :טעצייעג טנַיירפעטוג םיא ןבָאה ,ועשיטסָארָאק זיב ליווז

 ןטימ רָאפ וד ןוא ,עלָאגעלאב א טימ ןרָאפעגסיורא ןענַיײז ייז --
 סופוצ עליפא ןבָאה טַײצ וטסעװ טרָאד ןופ ןוא ,רימָאטישז לקזיב ןאב
 ,ןייגוצ

 טוג ןיוש זיא'ס .טקיטעּפשראפ טָאה רע זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע
 -ייז יד ּוװ ,עינאסכא יד ןענופעג םיוק טָאה רע ןעוו ,ןעוועג רעטצניפ
 ןשיווצ זא ,טקעמשעגנָא טָאה רע רָאנ יו .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה עקינ
 רע זיא ,ןדאנ ןגעו רעכסימ רעד לַײװרעד ךָאנ טייג םינָאטוכעמ יד
 -וקרָאפ ןלעוו'ס ּוװ ,עלאק רעד ןופ זיוה סָאד ןכוזסיוא קעווא ךיגפא
 ,ןיילא ענייא ןַײז טציא טרָאד זומ דיומ-עלאק יד .םִיָאנט יד ןעמ
 ןופ ןפורסיורא יז רע טעװ טינ א ראפ .ןרעטלע יד ןָא ,סלאפנלא
 םיא ךיז טָאה'ס .גיוא-ףא-גיוא ןדייר ןענָאק ריא טימ לָאז רע ,בוטש
 א ןיא עטעטוקעגנַײא ןא ןעמוקעגסיורא םיא וצ זיא יז .ןבעגעגנַײא
 טָאה'ס זא ,טנעה עדייב טימ ןטלאהעגוצ טָאה יז סָאװ ,לאש רעסיורג
 ןלאפעגנָא ףעקייט זיא רע .םענָאּפ ריא ןעזעגסיורא טינ טאמיק ךיז
 ;:ריא ףא

 ליו עמ ןוא ,ןוז סטעכיוש רעליווז םעד ,עכדרָאמ ןיב ךיא --
 טינ לי ךיא .טינ סע ףראד ךיא .טינ ליוו ךיא .ןַײז געוואזעמ זדנוא
 טינ ךיז זָאל ןוא ןַײא ךיז ראּפש .טינ ךיוא ליוו וד .ןסָאכ ןייק ןרעוו
 וטסלָאז .רָאי ענעטינשעגּפָא ןבָאה רימ אב וטסעוװ ,טינ ביוא .ןסאנקראפ
 .טרָאק רעד ןיא סָאװ א ,סעריוקיּפא ןא ,ףרּוװסיױא ןא ןיב ךיא !ןסיוװ
 לעװ ךיא ?טסרעה וד .ןגָאלש-ןסעמיימ ךיד לעװ ךיא .רעזאכ סע ךיא
 רימ אב טסעװ וד ..ענעסאכ רעד ךָאנ ךָאװ עטשרע יד ןפיולטנא
 ..יענוגא עטסיוו א ןבַײלב

 רע ,טנפעעצ ךיז טָאה לאש יד ,רעטכעלעג א ןסָאשעגסיױא טָאה יז
 רע .ןרָאװעג םעמיוטשינ זיא רע ןוא ,םענָאּפ ןפָא ריא ןעזרעד טָאה
 .ןעזעג טינ םענָאּפ ןייש אזא ןבעל ןַײז ףא ךָאנ טָאה
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 טכאלעצ ךעליירפ עסיראל ךיז טָאה --- ,םיא ךָאד ןעק ךיא --
 םענָאפ א ראפ סָאװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא ןוא -- ,ןלייצרעד ןסאשעב
 ןּפאכ ןביױהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןעזעגסיוא טָאה רע יו ,טאהעג טָאה רע
 -ײטנַײא ,ןדיירעביא ןטעברעביא ןעמונעג יז טָאה רע ןעװ ,קירוצ ףא
 יז טלאהראפ ןעמעוו טימ ,ןעז סיורא בוטש ןופ ןעמ זיא לַײװרעד .ןענ
 -עג יז טָאה סָאד זא ,ןַײז עדיומ טרָאטעג טינ טָאה יז ,גנאל יוזא ךיז
 טאהעג עטָאראכ דלאב ןטלָאװ ןרעטלע עריא .ןסָאכ ריא טימ טדער
 ךיױא ?עירב רעדליו אזא ראפ רעטכָאט רעייז ןבעגּפָא ,ךעדיש ןפא
 ןיא ָאד זיא רע זא ,ןסיורעד ךיז טרָאטעג טינ ןבָאה ןרעטלע ענַייז
 ןָאט קוק א יידעק ,ןפָאלעגכָאנ זַײװרענעגושעמ ייז זיא רע זא ,לטעטש
 -אבסיוא טזומעג ךעבענ ךיז רע טָאה .עלאק רעד ףא םִיָאנט יד ראפ
 טָאה עמ ןעוו ,טכאנ רעד ןיא ,לטעטש ןיא ,ָאד םיא לָאז רענייק ,ןטלאה
 -עג רעייז דָארג םיא זיא סָאװ ,רעטרעשאב ןַײז ראפ טסאנקראפ םיא
 .ןעזרעד טינ ,ןרָאװעג ןלעפ

 ,ערעטצניפ א ,עטלאק-קידרעסע ןא ןעוועג זיא טכאנ-טסבראה יד
 רעדמערפ א ןיא ןעלגָאװמורא ןיילא רענייא טזמעג טָאה רע ןוא
 -טינ-רעכלעוו א ןיא ןעמעראוונָא ךיז ןייגניירא טרָאטעג טינ .טָאטש
 רעוו ,ןסױטשנָא טינ ךיז לָאז עמ ,שעדָאק-םעקָאמ א ןיא יצ בוטש זיא
 -נעָאש רע טָאה .לטעטש ןרעביא ןרעװ טקױּפעצ טינ לָאז'ס ןוא ,זיא רע
 ןיוש לָאז'ס ,ןקוקסיורא ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא טעקנַאלבעגמורא זַײװ
 סופוצ קירוצ ,ןַיײרא געוו ןיא ןזָאל ןענָאק ךיז לָאז רע ,ןגָאט ןבייהנָא
 רעד ןופ ןריורפעגנָא ןוא דימ ןעוועג טינ זיא רע יוװ .רימָאטישז ןייק
 א ןסיג ןבױהעגנָא גָאטראפ ןופ ךָאנ טָאה וצרעד ,טכאנ רעזָאלּפָאלש
 .רעטנוא ךיז ןוא ןעגנאגעג גע ןצנאג םעד רע זיא ,ןגער רעטלאק
 טָאה רע .ץענ יד ,טלעק ערעטיב יד טראעג טינ יו םיא טָאה'ס .ןעגנוזעג
 ףא ,ָאד טָא .רעייגסופ יד ראפ ,רערָאפכרוד יד ראפ טמעשעג טינ ךיז
 ןטלָאװ סָאװ ,עקידלטעטש יד ןופ טַייװ ,ךאילש ןטיירב ןעיײרּפ םעד
 ןעגניזסיוא טלָאװעג רע טָאה ,םענעגושעמ א ףא יו םיא ףא טקוקעג
 ביל יוזא טָאה רע סָאװ ,גנוי ךָאנ זיא רע סָאװ ,קילג ןַײז ,דיירפ ןַײז
 םעד עליפא ,למיה םעד ,ןסיורד םעד ,רוטאנ יד ,ןבעל סָאד ,טלעוו יד
 ,רעקירעד ןוא -- ,למיה ןקידכעשיוכ ,ןטנקלָאװראפ םעד טָא ,ןקיטציא
 םיא זיא ,עלאק ןַײז ןרָאװעג טכאנ יד זיא עכלעוו ,לדיימ סָאד סָאװ
 ןוא ,גנאזעג רעטנומ-קידרעפָאה א טימ רע זיא ןעגנאגעג .ןלעפעגליווו
 ,ץיה רעסיורג ןיא ןוא זדלאה ןקירעזייה א טימ רע זיא ןעמוקעגמייהא

 םיא ןעק רעװ !גרעברעַײּפ עכדרָאמ !גרעברעַײפ ךָאד זיא סָאד --
 ףָאלש ןופ טּפאכעגפוא יו יוזא ךיז טָאה --- ?ליווז ןיא זדנוא אב טינ
 ,רערעטסעלטָאג א זיא רע -- .יקציטנעווס שטיטכאילש רעליווז רעד
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 טָאה .ןעועג טלא טינ רָאי ןצפופ ןייק ךָאנ זיא רע .סעריוקיּפא ןא
 זיא רע סָאװ ,טימרעד טכאמעג טמיראב ליווז ץנאג רעביא ךיז רע
 ,טרָא ןקילייה ןפא ןקיטכענ קעװא טכאנ רעצנאג א ףא ןיילא רענייא
 זא ,םיסיימ ןייק ראפ טינ עריומ ןייק טָאה רע זא ,ןזייװאב וצ יידעק
 ןוא םירָאװק יד ןופ טכאנאב ןייטשפוא ןלָאז םיסיימ ,טינ טביילג רע
 .טינ םעד ,םיא טָאה ראפרעד .לוש רעטלאק רעד ןיא ןענוואד ןעמוק
 ןָא טלמעד ןופ טָאה רע ןוא ,טפָארטשעג רערעייז טָאג רעד ,ןקיבײלג
 ...ןעקנערק וצ ןבױהעגנָא

= 

 ןופ ןעמוקעג זיא עסיראל יו ,םעד ךָאנ םורא געט עכעלטע ןיא
 טפלעה רעטשרע רעד ןופ גָאט ןקידעכָאװ ןטסָארּפ א ןיא ,עשראוו
 -ווערע ןא ןיא יו טלמוטעג סעשטאסָאק יד אב בוטש ןיא טָאה ,טראמ
 טעװאהראפ ןעוועג ןענַײז טסניד יד ןוא רעטומ סעסיראל .וװעטמָאי
 -ָאטנא רעטָאיּפ .ןעמארפוא םאב ןרעמיצ יד ןיא ,ןוויוא םאב ךיק ןיא
 -עג טָאה רע .ףיה ןפא ןעוועג זיא ,רעטָאפ רעד ,שטאסָאק שטיווָאנ
 םעד טגָאזעגנָא ןוא עקשטירב עטנאּפשעגנַײא יד ןצעמע ךָאנ טקיש
 ןרָאפ ןפראד טנַייה ךָאנ טעוװו רע לַײװ ,ןעַייהראפ טינ ךיז לָאז רע ,רעשטוק
 רעירפ ןענאטשעגפוא טנַײה ךיוא זיא עסיראל .סעכילש א ךָאנ ןיא
 .לאטש-דרעפ ןיא טקוקעגנַײרא ,ףיוה ןיא סיורא זיא יז ,ךעלנייוועג יו
 יז טָאה ,עליָאטס רעד אב ןענאטשעג זיא ,ענאלוב רעד ,גנילביל ריא
 ןפא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןּפָאקַארּפ ךוינָאק ןגנוי םעד ןכוז ןעמונעג
 רעמיצסע ןופ שיט ןסיורג םעד ןגָארטרעביא ןפלָאהעג טָאה רע ,טרָא
 רעטקַאד ןכָאנ וועשטאר ןייק קידנטַײר ןקיש םיא ליוו יז .לאז ןיא
 ךיז ןרעטלע יד ןבָאה ,"רעטקָאד, טרָאװ סָאד טרעהרעד .ץעוװַאגרָאט
 ;ןקָארשרעד

 ?טוג טינ ךיז טסליפ וד ?עסיראל ,ןעשעג זיא סָאװ --
 רעטקָאד רעד ,טעשָאּפ ליו ךיא .טינ םירוסעי ןייק טָאה ,ןיינ ---

 .ןַײז טנַײה טגנידאבמוא לָאז
 -ראפ טָאה ,אקלישטּפ אנעלַא ןרעביײרש יד ,סעסיראל רעטומ יד

 ןיא ןייגנַײרא רָאנ ,ַײברעד ןיימ א סעּפע טָאה עסיראל זא ,ןענאטש
 ןכאז עגנירג יד ןופ טינ זיא'ס .טאהעג טינ טַײצ ןייק יז טָאה םיטָארּפ
 ףראד עמ עכלעוו טימ ,ןטפנוקנעמאזוצ עגנע ,עמיטניא יד טָא ןטיירג
 -אב עמאס יד ןזיולב ףיונוצ ךיז ןרָאפ'ס שטָאכ ,קיטכיזרָאפ גונעג ןַײז
 ּוׁשִי ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ ןשטנעמ עטנעָאנ ןוא עטביילג

25 



 ייל ענַיײיז ,רעטכיד םעד ,ךארּפש יד ביל ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ,םיוו

 ,םעליוא רעשּפיה א ןַײז טעוו ךָאד -- ,רעד

 םעד .רָאי וצ רָאי ןופ ,ןרָאװעג עיצידארט א יװ ייז אב ןיוש זיא'ס

 סָאװ ,גָאט-טַײצרָאי םעד ווערע ןוא ןריובעג סָאקנעשטוװעש ןופ גָאט

 שיט ןטקעדעג א אב ןעלמאזפיונוצ ךיז ,גָאט ןטייווצ ןפא סיוא טלאפ

 זיא עסיראל ןעוו ,ןרָאיאראפ .רעדיל ענַײז ןעגניז ןוא ןענעיילרָאפ ןוא

 ןגָאט ןבױהעגנָא טָאה'ס זיב ,ןסעזראפ ךיז ןעמ זיא ,וועיק ןיא ןעוועג

 םיא ךָאד טָאה אקשויטאב רעגוראי רעד ?עסיראל ,טסייוו וד ---

 רע .ןַײז ךיוא טנַײה טעװ רע יצ ,טינ סייוו ךיא .ךעלנעזרעּפ טנעקעג

 "רעד ךאס א רעייז רע טָאה ןרָאיאראפ רָאנ ...טלא יוזא ןיוש ךָאד זיא

 ..ןטַײהלצניײא עטנאסערעטניא עניוזא ץלא ןוא ,טלייצ

 רע .ןציטָאנ סנטאט םעד טנעיילעג טָאה יז .סע טסייוו עסיראל

 "רעד טָאה אקשויטאב רעד סָאװ ,ןבירשראפ טרָאװ אב טרָאװ טָאה

 סָאװ ,רעקידלמיוב-ךעלכריק א ,ךארּפש רעשיכָאלאג ןַײז טימ טלייצ

 .ךארּפש-סקלָאפ סָאקנעשטװעש ןופ טַיײװ ןוא דמערפ יוזא זיא

 "קיד ןופ גנוצעזרעביא ריא ןיא ךיז יז טנָאמרעד ,יוזא קידנטכארט

 -עגרעביא יז זיא יצ ."שטנעמ רעד טבעל סָאװ ןופ, רושָארב סנייטש

 ןענעייל ןפראד ךָאד יז ןלעוו'ס ?ךעלמיטסקלָאפ גונעג ןרָאװעג טצעז

 זױלב ןענעגונאב ןזומ ךיז ןלעװ לפיוו ןוא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטעשַאּפ

 טנַײה עקאט יז ליוו ראפרעד טָא .רָאפ טנעייל רענעי יוװ ,ןרעהוצ טימ

 עשיטסיסקראמ עקיזָאד יד טָאה יז .רעטקָאד ןטימ ןעז ךיז טגנידאבמוא

 "רעד ךיז טָאה רעטקָאד רעד .עשראוו ןופ טכארבעג םייהעג רושָארב

 יד זא ,סיורא טמוק סָאװ :טשיוטנא ףעקייט ךיז טָאה רע רָאנ ,טיירפ

 יקסַײמָאװָאנ רעגנוי רעד ,גנילגיוצרעד ןַײז .שיליוּפ ןיא זיא רושָארב

 -רעּפאּפ רעוועשטאר רעד פא זַײרק-רעטעברא ןא טימ ןָא טריפ סָאװ

 "ווָאנאראב ןיא ,זַײרק ןטייווצ א ןיא .טינ שיליוּפ טרָאװ ןייק ןעק ,עינ

 עכעלטע ןאראפ ָאי עקפאד ןענַײז קירבאפ-סנאיאפ סעראּפירג ףא ,עק

 "אל ,טרעגרעעג ךיז יז טָאה .ןענעייל טינ רעבָא ייז ןענעק ,ןקאילָאּפ

 .ײשידִיי ןיא רושָארב יד טָא ןעגנערב ןטעבעג רָאג יז טָאה עמ .עסיר

 םינ רעטקָאד רעד טָאה -- ,טכעלש טינ ןעוועג טלָאװ סָאד --

 יד ראפ ךיוא יז ףראד עמ רעבָא -- ,קנאדעג ןקיזָאד םעד ןפרָאװעגּפָא

 .רעטעברא עשידַיי-טינ

 "נעגנירד ןוא ןצעזקעווא ךיז לָאז יז ,טמיטשאב לַײװרעד ייז ןבָאה

 ןופ ךארּפש רעד ףא רושָארב יד ןצעזרעביא ,געט רָאּפ א ראפ ,קיד

 ןטכענ .שיניארקוא ףא -- ,ןילָאװ ףא ,ָאד רעטעברא טַײהרעמ רעד

 ןױש טלָאװ יז ןוא ,טקידנעראפ טעברא יד יז טָאה טנװָא ןיא טעּפש
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 קורדנַײא ןא ראפ סָאװ ;רעטקָאד רעד ןגָאז טעװ סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג
 רעד ייז וצ ןייגרעד טעװ יצ ,רעטעברא יד ףא ןכאמ רושָארב יד טעוו
 יד ןקורדּפָא ןזָאל יז טעװ ,ָאי ביוא ...ןיז רעלאיצַאס רעד ,ךָאט עמאס
 ענעגייא עריא ףא ַײדָאב ,וועיק ןייק ןעמוק טעװ יז רָאנ יוװ ,רושָארב
 עליפא ןוא .ןעניפעג טינ ךיז רעגעלראפ ןייק טעװ רעמָאט ,ןטסָאק
 לָאז רע ,רעטקָאד םעד ןטעבעג טָאה יז ,ןזומ טעװ עמ זא ,לאגעלמוא
 יז ,ןיקסַײמָאװָאנ םעד ,רָאטאטיגא ןגנוי םעד טָא ןעגנערבטימ ךיז טימ
 ףא ךיז טימ ןעמענטימ לָאמא יז רע לָאז ,ןענעקאב םיא טימ ךיז ליוו
 רע ןיהּוװ ,ןרָאפ םיא טימ טעװ יז .זַיײרק-רעטעברא ןא ןופ עקדָאכס א
 עליפא ,דָארבָאנעמאק ןייק ,וועשטאר ןייק ןַײז לָאז .ןלעװ רָאנ טעוװו
 סעראּפירג ןיא רעטעברא יד וצ עקווָאנאראב רעטַײװ רעד ןיא
 ,קירבאפ

 םורא ָאש עכעלטע ןיא ןעוו ,עסיראל ,ןדירפוצמוא ןעוועג יז זיא
 ערעגנַיי ןַײז ,רעטקָאד םעד ןָא ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג וועשטאר ןופ זיא
 -אב טוג יז זיא ןעגלָא טימ .יקסַײמָאװָאנ רעד טָא ןוא עגלָא רעטסעווש
 טעװ יצ .לָאמ עטשרע סָאד יז טעז רעבָא ןיקסַײמָאװָאנ ,עסיראל ,טנאק
 -ונעגפוא ייז טָאה יז ?םינָאיניא עניוזא ןגעוו ןדייר ריא טימ ןלעו רע
 -עגנָא יד טימ טנעקאב ייז טָאה יז .טניירפ עביל ןוא ערעַײט יו ןעמ
 טָאה שיט םוצ ןצעז ךיז ןטיירג ןופ למוטעג םעניא ןוא .טסעג ענערָאפ
 רעגנוי רעדמערפ רעד טָא ףא טגיילעג טינ טכא עקירעביא ןייק ןעמ
 טסעג יד ןופ ליפ ראפ .לָאמ עטשרע סָאד ָאד ייז טעז עמ סָאװ ,רָאּפ
 םעד זיא לדיימ עטלארטשעצ-קידלָאג סָאד טָא סָאװ ,ןעוועג גונעג זיא
 רעצנאג רעד ןיא זיא רעטקָאד רעד .רעטסעוװש ענעגייא ןא סרעטקָאד
 סָאװ ,שטנעמ רעכעלביל רעייז ,רעקידנעטשנַא ןא יו טסּוװאב טנגעג
 ענַײז סױא קידנעטש טליפ סָאװ ןוא קלָאפ עטסָארּפ סָאד ביל טָאה
 יצ ,ןלָאצאב וצ טָאה טנעיצאּפ רעד יצ ,ךיז קידנענעכער טינ ,ןטכילפ
 ןרעה וצ ןדירפוצ ןענַײז ייז .קנאד א ןגָאז טימ ןעמוקּפָא זיולב טעװ רע
 רעטעּפש ךָאנ טעװ רעדורב ריא זא ,טַײהנײש רעדנָאלב רעד טָא ןופ
 ןייק ןקנארק-רעווש א וצ ןעווערעקראפ טזומעג טָאה רע .רעהא ןעמוק
 ךָאנרעד ןוא ,אוועקיק ןייק ןרָאפראפ רע טעװ טרָאד ןופ ,ווָארעדלָאמס
 .רעהא ןרָאפוצ ןיוש רע טעוו

 וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה'ס ןעוו ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג עקאט זיא רע

 -נעזערב רעד ןופ .רעסאנ-שטיפ א זיוהריפ ןיא ןיירא זיא רע .ןרעמעד

 ןפא טגיילעג ךיז ןוא סנּפָארט ערעווש טעּפאקעג ןבָאה עקרוב רענעט
 א טימ ןעמוקעג ןגעקטנא םיא זיא סָאװ ,עסיראל .ליד ןטלסקעװעג
 -עג ןוא רעטכַײל םעד טלעטשעגקעוא ךיגפא טָאה ,טנאה ןיא טכיל

 םענערָאװעגרעװש םעד ךיז ןופ ןּפעלשּפָארא רעטקָאד םעד ןפלָאה
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 םיא יז טָאה ,ןשאוועגמורא ךיז טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ .דעגעב-רעביוא
 עסייה טגנאלרעד םיא ראפ טָאה עמ ּוװ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ טריפעגּפָא
 .ןעמעראוורעד ךיז לָאז רע ,ייט

 םעלײא רעד .ןשיט יד ןופ טמארעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא לאז ןיא
 -צילב ןסיורג םעד םורא זַײרק ןרעגנע ןא ןיא טצעזעגסיוא ךיז טָאה
 .רעמיצ ןופ לקניו א ןיא טנאו רעד ףא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,ּפמָאל
 רעטָאיּפ ןסעזעג ןָאנבױא זיא ,שיט ןקיכעלַײק ןרענעלק א אב ,טרָאד
 -ישט םעד טרעטעלבעג ןוא זָאנ רעד ףא ןלירב יד טימ שטיװָאנַאטנא
 ןיא ןדנובעגנַײא ,רָאי 1844 ןופ עבאגסיוא יד ,"ראזבָאקא רעניריג
 ,ןעלווָאט ענעטעמאס-טיור

 ןבייהנָא ןיש לָאז עמ .,טראוועג עקידלודעגמוא ןא טָאה עגלָא
 םעד טָא ןופ רעדיל ךאס א ,ןרימאלקעד וצ ביל ןיילא טָאה יז .ןענעייל
 טינ ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ ןציז ָאד רעבָא ,קינייװסיױא ףא יז ןעק ךוב
 טָאה עגלָא .ענעגייא ןפאש ךיוא רָאנ ,רעדיל עדמערפ ןענעיילרָאפ רָאנ
 אנעלַא ,זױה םעד טָא ןופ עטסָאבעלאב יד סָאװ ,ץלא טנעיילעג
 עקימאלפ סעיסעל ...ןיילא עסיראל ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה ,אקלישטּפ
 ,דיל עטקורדעגּפָא ןא סעיסעל ץעגרע ךיז טזַײװאב'ס רָאנ יװ ...רעדיל
 ,גנאל יוזא טרָאד ךיז ייז ןעמאז סָאװ .ריא ןגעוו עגלָא ןיוש טסייוו
 ןטרָאז ךיוא ,םענָאּפא ,זיא יקסַײמָאװָאנ ?רעדורב רעד ןוא עסיראל

 עג ָאד יז טָאה רע יװ ,טקרעמאב טינ עליפא טָאה עגלָא .ןעסיראל אב
 ,טקידלושטנא טינ עליפא ךיז טָאה רע ...ןיילא טזָאל

 רעד ןיא ןוא ,לקנוט בלאה ןעוועג זיא לאז ןטיירב ןכיוה םעניא
 עקיכליה יד ןגָארטעג לעלָאכ ןקידייל א ןיא יו ךיז ןבָאה טַײקליטש
 ךיז טָאה ןעגלָא ."םעלָאכ רעדע עמעָאּפ רעד ןופ ןזרעפ עטקַאטעג
 -עי ןופ גנאלק םענעלאטעמ םעד ןיא ךיז טקוט ּפמָאל רעד זא ,טכודעג
 ןַײרא ןענַייז סע יו ,טקרעמאב טינ טָאה יז .טרָאװ טגָאזעגסורא רעד
 טַײרפאב ךיז טָאה יז .יקסַײמָאװָאנ ןוא עסיראל ,רעדורב ריא רעהא
 .ןקאנ ןליוה ריא אב רירנָא ןקיטכיזרָאפ-ךעלטרעצ א סיקסַײמָאװָאנ ןופ
 שטָאכ ,עציײלּפ ריא רעטניה ןייטש יוזא טָא ןבילבעג ,םענָאּפא ,זיא רע
 ,לאז ןיא ,ָאד ןענַײז'ס .לוטש רעַײרפ א םיא ףא טראוו ןעסיראל םעל
 ,קורדנַײא םעד טכאמ'ס רָאנ ,רעצעלּפ עַײרפ רָאּפ א ןאראפ דָאנ
 סיורג טימ ןטָארטעגּפָא טלָאװ ענעבילבעגנייטש יד ןופ רעדעי יװ
 ךיז רע טליפ ןיילא ןוא ןטייוצ א ראפ טרָא עַײרפ סָאד דעװָאק
 ,קיטכרָאפ-ךעלרעַײּפ יוזא טָא ןייטש קידנבַײלב ,רעמעווקאב ךאס א
 ןיא טסניד-עליפט א סאשעב יװ .,ּפָאק ןטוָאלעגּפָארא ןא טימ
 .רעטסיולק
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 יד ךרוד ןרעה ךיז טזָאל רע ,ןגערסקאלש א טסַײמש ןסיורד ןיא
 ,טנּפָארטרגער ערעװש ןפאלק סע עכלעוו רעביא ,ןדָאל עטכאמראפ
 ןוא דיל ןייא ןשיווצ ןסַײרעביא עניילק יד סייב ךעלטַײד סרעדנוזאב
 ,ןרָאא עלעטימ יד ןיא יורפ א .רענעיײלרָאפ יד ךיז ןטַײב'ס .רעטייווצ א
 א טימ ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה ,עוויורק עטַײװ א סעטסָאבעלאב רעד
 ,סיורא ךוב םענופ טנעיילעג טָאה יז ."ענירעטאקא םיטש רעקיצראה
 ,םעד ןופ טינ ריא אב ןעמוק רעטרעװ יד זא ,טליפעג טָאה'מ רָאנ
 יו ץעגרע רָאנ ,רעטעלב עטנפעעצ יד ףא ןגיוא יד טימ טעז יז סָאװ
 טוט יז .לאווק-עמָאשענ ןטלופעגרעביא ףיט א ןופ יװ ,קינייווניא ןופ
 ,טכאמעגוצ ןענַײז ןגיוא עריא ,ךוב םענופ ּפָאק םעד ףוא בייה א טּפָא
 .טימ .קינריל ןדנילב א ןופ ןגינ ןטימ זרעפ םעד טקידנעראפ יז ןוא
 א ךיז טרעהרעד'ס .טפאלק רעצעמע .ןרָאװעג ליטש יז זיא לָאמא
 ,סיקסטָאס םעד .םיטש עטּפמעדראפ

 ,ךַײא ףא ךָאנ ךיז ןגערפ םירעכָאב סעּפע !ףוא טנפע ---
 רעטָאיּפ ריא ךָאנ ןוא עסיראל .ןרָאװעג טרעטשעצ זיא טַײקַיור יד

 טָאה רעצעמע .ריט-ןסיורד רעד וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה שטיװָאנָאטנא
 ;ןגירשעגכָאנ ייז

 ךיז ןוא ןפיוז רָאנ טסייוו רע ,רעקיש םעד ,ןַײרא טינ םיא טזָאל ---
 ,סעריסעמ טימ ןעמענראפ

 -- ,רעטצנעפ ןרעטניה ןענאטשעג זיא רע זא ,רעכיז ןיב ךיא --
 .רערעדנא ןא טגָאזעג טָאה

 .רעטרע יד ןופ ןענאטשעגפוא זיא ,רעטקִיורמואב א ,םעליוא רעד
 ןענַײז ייז ןוא ,רעטקָאד ןטימ טקוקעגרעביא ךיז טָאה יקסַײמָאװָאנ
 -עלאב יד ןרָאװעג םעלענ ןענַײז ייז ךָאנ דלאב .רעמיצ ןופ סיורא
 ןעועג זיא קערש יד רָאנ .טסעג יד ןופ עקינייא ןוא זיוה ןופ עטסָאב
 -יינ יד םורא טעוװװאהעג זיוהריפ םעניא טָאה עסיראל .עטסיזמוא ןא
 ןגער ןופ ענעגָאװצעגסױא ,עטקייוועגסיוא-טרעטאמראפ ענעמוקעגנָא
 אזא ןיא ךיז ןעמ טזָאל יוזאיו :ןרעדנּוװנָא טינרָאג ךיז ןָאק יז .טניוו ןוא
 ,טַײװ אזא ןופ ןוא רעטעוו

 רעד ןופ סיורא ןענַײז ייז ןעוו .ךיז ןרעפטנעראפ םירעכָאב יד
 רָאנ טָאה'ס .טנקלָאװראפ ןעוועג טינ עליפא למיה רעד ךָאנ זיא ,םייה
 םענופ טַײװ יוזא טינ רָאג ןיוש זיא'ס ןוא ,לטניוו טכַײל א ןזָאלבעג
 .עקווָאמיצ ףרָאד

 ךיז טָאה -- ?סופוצ ןעגנאגעג ריא טַײז געוו ןצנאג םעד ןוא --
 טינ ,עכדרָאמ ,ךָאד טַײז ריא -- .שטיװָאנָאטנא רעטָאיּפ טרעדנווועג
 ,ךיז ףא ןבעג גנוטכא טפראד ריא ,רעטנוזעג ןייק

 ןַײמ וצ ,עקוװַאמיצ ןייק ןרָאפעגרעבירא עקאט ךיא ןיב ראפרעד --
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 ףא ןזיוועגנָא רעטמאלפעצ א עכדרָאמ טָאה --- ,יקסלאּפינרָאה טנַיירּפ
 ךיז דָאב ךיא .ןטיירג סָאדלא ףא םיא אב ןיב ךיא --- ,רעוואכ ןַײז
 ---...ענויכ רעקיטסַײג רעד טימ רָאנ .קינָאה ןיא ןוא ךלימ ןיא םיא אב
 יוזא טינ לסיב א זיא טימרעד --- .טלכיימשעג ןריולראפ טָאה עכדרָאמ
 ריא ...טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה .םעצמיצעב ץנאג ,ןַײז וצ ףראדאב'ס יו
 ןיוש ןעייל ךיא ..ראזבָאק א ןעקנעש ..טגָאזעגוצ טאהעג רימ טָאה
 טרעפטנעראפ קידוװעמעש דניק א יוװ ךיז רע טָאה -- ,רעסעב ךאס א
 -עגכרוד רעכיב קילדנעצ א רעשפע ןיוש בָאה ךיא -- ,ןעסיראל ראפ
 .שיניארקוא ןוא שיסור ןיא טנעייל

 א :עידעי יד טכארבעגנַײרא רעצעמע טָאה ,טסעג יד וצ ,לאז ןיא
 טָאה טסרעוו ןצפופ רעכעה ,ראזבָאק ןכָאנ סופוצ ןעמוקעג זיא רעכָאב
 .רעטעוו אזא ןיא ,רעקנארק א ,טכאמעגכרוד רע

 רעד .רעכָאב ןפא ןָאט קוק א ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה םעליוא רעד
 ןרָאװעג זיא ,ןעכדרָאמ ןעזרעד טָאה רע רָאנ יװ ,ץעװָאגרָאט רעטקָאד
 :ךיז-רעסיוא

 -לעזא ...ןרָאד רעקידנענערב א יו טסמאלפ וד ,עקרעדורב ,ךע ---
 ךיד בָאה ךיא ..וד ןוא .טעב וצ רימ אב ןגיל ,וד יוװ ,ןטנעיצאּפ עכ
 ,ןריפ ךיז טסלָאז וד יוזאיו ,טנרָאװעג ךָאד

 :טַײז א ןיא ןעסיראל ןפורעגּפָא טָאה רע
 טָאה רע ,טעב ןיא ןגיילקעווא ןוא ןָאטסיױא ןיוש םיא ףראד עמ --

 | ,ץיה עסיורג
 .טקיוראב טאהעג ןיוש ךיז רעטימעג יד ןבָאה םורא ָאש רָאּפ א ןיא

 זַײא ריכוּפ א טימ רעמיצ רעדנוזאב א ןיא ןגיל ןבילבעג זיא עכדרָאמ
 -ינרָאה ,רענַײז רעוואכ רעד .ןפָאלשנַײא םאב ןטלאהעג ןוא ּפָאק ןפא
 רעקנארק רעד ןעוו .םיא רעביא ןסעזעג טַײצ עצנאג יד זיא ,יקסלאּפ
 םעד טיירדעגנַײרא יקסלאפינרָאה טָאה ,ןעלמערד ןביױהעגנָא טָאה
 ךיז טייהרעליטש ןוא לרעַײּפ ןיילק א זיולב ןעקנאצ טזָאלעג ,טיונק
 ןעמ טָאה טרָאד .לאז ןיא סָאװ ,םעליוא ןסיורג םוצ טראשעגסיורא
 -אווש ריא .טנעיילעג עסיראל טָאה טציא .רעדיל טנעיילעג ץלא ךָאנ
 ןענעייל עטצראהאב ןוא עכעלקירדסיוא סָאד ,םיטש עקיטפאז רָאנ ,עכ
 ןליפעג יד טקעװעג טָאה ,רעהעג םעד טעלגעג ןוא טמעראוועג טָאה
 טָאה רענייק .עטפעשיקראפ יװ ןסעזעג ןענַײז ייז ןוא ,ןשטנעמ יד אב
 ךָאנ ענַײז ןיא ןבילבעג ןייטש זיא ריט רעד אב יװ ,טקרעמאב טינ
 -רָאב יד ףא ךישקעטש עדמערפ טימ ,רעדיילק עטנקירטעגסיוא טינ
 ןעגנלשעג ,רעטפאגראפ א ןוא ,גרעברעַײּפ עכדרָאמ ,סיפ עסעוו
 ,טרָאװ ךָאנ טרָאװ
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 טָאה רע .גרעברעַײפ עכדרָאמ ,טבעלעג רָאי ייוצ ךָאנ טָאה רע
 עטצעל יד ןיא .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאוצ םעד זיב טבעלרעד טינ

 -ָאמ סָאד .ןפאש ןַײז ןיא עכָארב יד ןַײרא זיא ןבעל ןַײז ןופ רָאי רָאּפ
 ,עשורעיעב םיא ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,ןעגנולייצרעד לדנעב ערעג
 "עג זיא סָאװ ,רוטארעטיל רעד ןיא טרָא ןקידעװָאקעב א טמענראפ
 .שִיערבעה ףא דנאלסור ןיא ןרָאװעג ןפאש

 -נָא טַײצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,יקסַײמָאװָאנ לרעכָאב עגנוי סָאד
 -דארגָאװָאנ םורא ןקירבאפ יד ןיא ןזַײרק-רעטעברא טימ טריפעג
 "לג טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא זיא ,קסנילָאװ
 ןיוש ןאד טָאה רֶע ןטאטש עטקינייראפ יד ןופ עװקסָאמ ןייק ןעמוק
 םענופ ןעמָאנ ןכָאנ םינָאדװעסּפ רעשירארעטיל א -- ןיגלַא ןסייהעג

 טינ רעייז ןופ קנעדנָא ןיא ,עגלָא רעטסעוװש סצעװָאגרָאט רעטקָאד
 רענעעזעגנָא ןא יו ןעמוקעג זיא רע .עביל רענעמוקעג דנאטש וצ
 רָאטקאדער רעטשרש רעד ,ייטראּפמָאק רענאקירעמא רעד ןופ רעוט
 ."טַײהַײרפ-ןגרָאמ; גנוטַײצ רעוויסערגָארּפ רעקרָאי-ינ רעד ןופ

 ןרַאי עגנוי יד טָאה עכלעוו ,ענַײמ רעטומ יד טָאה עקאט טלמעד
 ןגעוו טלייצרעד רימ ,ןשטנעמ יד טָא ןופ עוויווס רעד ןיא טכארבראפ
 טימ ןדנובראפ ןענַײז סָאװ ,ןדָאזיּפע רָאּפ יד ןגעוו ןוא ןעמעלא םעד
 עכדרָאמ .,אקנַיארקוא איסעל .ָאקנעשטוװעש סאראט ןופ ןעמענ יד

 .ןיגלֶא עשיומ ןוא גרעברעַיײפ
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 ןאמרעבליז םִיאכ
 טנעה

 טימ ,טַײקזיצ אזא טימ ךיז טליּפשעצ טניוו רעד זא ,ךיז טכאמ =

 טגָארט ןוא סענסָאס עכיה טכערב רע זא ,טפארק רעדליוו ליפיוזא

 ןַײז ןיא טגָארט לגיופ-ביור א יװ ,לכעד ןסירעגּפָארא ןא ןטפולרעדניא

 ,ביוט עטקוצראפ סָאװרָאנ א קסיּפ םענדעשז

 "ערָאװעג טנוזעג ייוצ טריפעג טָאה איניד ןאוויא טנאשזרעס רעד

 ןענייז ַײרד עלא .קלָאּפ-װרעזער ןיא לָאטיּפש םענופ רעיימראטיור ענ

 יו ,ּפעק ענעגיובעגנָא קראטש טימ געװ ןלָאמש ןרעביא ןעגנאגעג

 טָא זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה'ס .עקאטא ןיא ןפיול סָאװ ,ןטאדלָאס
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 טקנוּפ ןגָארטקעװא ןוא טפול רעד ןיא ןבייהפוא טניו רעד ייז טצוו

 טקנוּפ ,רעטעלב סנפיוה עצנאג ,ןגַײװצ רעקיטש טגָארט רע יוװ ,יוזא
 יצניפ עטכידעג ןוא ערעווש א גָאט ןטימניא ןָא טנָארט רע יוװ ,יוזא
 ,שינרעט

 "ייז ןוא איניד ןאוויא טנאשזרעס רעד יװ ,גָאט רעטירד רעד ןיוש
 זיא סָאװ ,קלָאּפ-װרעזער םעד ןגָאירעד וצ ןלַײא ןטאדלָאס ייווצ ענ
 -כענ ןראפ ;עיזיויד רעקידנפַײרגנָא רעד טימ ןעמאזוצ סיורָאפ קעווא
 "עג .רעטעמָאליק קיסַײרד יו רעמ טכאמעגכרוד ייז ןבָאה גָאט ןקיט
 ךיז ייז ןבָאה ירפרעדניא טנַײה .קלָאּפ ןיא ןעמוק טכאנרעדפא טניימ
 טיורב סָאד .גנאג סעלסעמ א ןטסקיניײװמא ךָאנ ןבָאה ייז זא ,טסּוװרעד
 עקרָאכאמ עטצעל יד ,ןסעגעגפוא ןיוש ייז ןבָאה ןוורעסנָאק יד ןוא
 ךעלקעז עקידייל יד .טנװַא ןיא ןטכענ ךַאנ טרעכיירעגסיוא ייז ןבָאה
 וו ,עטלאק ןוא ענעסעגראפ ,טלבמָאבעג ךיז ןבָאה סעצײלּפ יד ףא
 רעד ןעו .קעווא גנאל ןיוש ןענַײז לגייפ יד ןענאוונופ ,ןטסענ עטלא
 ןבָאה ןטאדלָאס יד ןוא טַײז רעד ןיא ןָאטעג עווערעק א טָאה געװ
 ןאויא טָאה ,לפרעד א ףא ךעלנע ןיא סָאװ ,סניוזא סָאװטע ןעזרעד

 ;ןסָאלשאב ךַײלג איניד

 !ןקיטכענרעביא רימ ןלעוו ָאד ---

 עטרעגלאוועגמוא יד ןיא טקוקעגנַײא ךיז טציא ןבָאה יירד עלא
 ןיא ןעקנוזעג ךעלעמאּפ ןענַײז סָאװ ,רעדעט ענעטָארטעצ ןוא ןטיולּפ
 ,ןקלָאװ רערעװש א יו ,סעכשאכ עטכידעג א .שינרעטצניפ-טכאנ רעד
 טגעוואב טציא ךיז טָאה טניוו רעד .ןטַײז עלא ןופ טקורעגנָא ךיז טָאה
 ,ןקאנ -ןואיזדלאה ןיא ןבירטעגרעטנוא ןוא ייז טימ גנוטכיר ןייא ןיא
 "ונעמ-םעקָאמ א ץעגרע רעכיג סָאװ ּפָא טכוז, ;ןגָאז ןלעוו לָאז רע יו

 טָאה ,שינערָאװ ןַײז ןקראטשראפ וצ ףא יו ןוא ."רעגעלטכאנ ףא עכ
 ןקלָאװ ןטכידעג א טפול רעד ןיא ןגָארט ןעמונעג יינספא טניו רעד
 .ריּפאּפ ךעלקיטש ןוא ביוטש ,רעטעלב טימ טשימעגרעביא ,ביוטש

 א ךיז טָאה ,טאדלָאס רעקיצײלּפטײרב .רעקירעדינ א ,ןיקשָארט
 קיטש עסיורג א טנעה עדייב טימ טּפאכעגנָא ןוא סיורָאפ ןָאטעג זָאל
 -עגפיונוצ .טניו םענופ ןבירטעגרעטנוא ,ןגיולפעג זיא סָאװ ,גנוטַײצ
 -יש ןיא יז טּפוטשעגנַײרא ןוא טנעה עדייב טימ גנוטַײצ יד טשטיינק
 -ייואכ ענַייז ףא טראוועגוצ ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,שנעשעק-לענ

 ;ןָאטעג גָאז א ןוא םיר

 !אטסאב ןוא עקזַײה א זיא טָא ?ָאד ןכוז וצ רימ ןבָאה סָאװ ---
 טזַײװ .טסוּפ ןעוװעג זיא עקזַײה רערעטצניפ ןוא רעטלאק רעד ןיא

 זיא ריט יד .טַײקכעלמיײה יד ןענורטנא ןענאדנופ ןיוש זיא גנאל ,סיוא
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 ,יורטש ךאס א ןפרָאװעגנָא ןעוועג זיא ליד ןפא ,טלארּפעצ ןענאטשעג
 ,ןטאדלַאס טקיטכענעג ןבָאה ַאד זא ,קיטנָאק

 ןוא ,ןגיושעג ןוא לרעמיצ ןטימניא ןענאטשעג ןענַייז יירד עלא
 רע יו ,ןזָאלּפָארא טסולגעג קראטש ךיז טָאה ייז ןופ ןרעדעי שטָאכ
 -עג ַײרד עלא ךָאד ןענַײז ,ןעורּפָא ןוא יורטש ןפא ,טייג ןוא טייטש
 .עליטש ןוא עטגנערטשעגנָא ענדָאמ ןענאטש

 -עג ןפא .סעוװָאשכאמ ענעדיישראפ סיורא לָאמא טפור עקזַײה אזא
 םאב טערָאּפעג לָאמא ָאד ךיז טָאה סָאװ ,עטסָאבעלאב א טמוק קנאד
 -מייה טימ ץראה סָאד ןָא טליפ סָאװ ,לרעַײּפ ךעליירפ א ,קישטעּפירּפ
 טימ טנאקאב טכַײל יוזא ןרעװ סָאװ ,ךעלרעדניק עטּפָאכ א ,טַײקכעל
 ,ץראה סָאד ןגָאנ טמענ שינעקנעב א ןוא ...םענעמוקעגנַײרא ןדעי

 ךאמ .,ונא -- ,טנאשזרעס רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ווָארובאס --
 .ןוויוא ןיא קוק א ןּפאכ רימ ןלעװ ,רעַייפ רָאנ

 ,םענָאּפ ךעלגנעל ,לָאמש א טימ טאדלָאס רעכיוה א ,ווָארובאס
 רענייא ןיא ןענופעג ,סענעשעק עפיט יד ןיא ןָאטעג עִיר א ךיז טָאה
 ןיא .ןעקנופ-רעיײפ ןקאהסיוא ןביוהעגנָא ןוא ?עשויטאק, ןַײז ייז ןופ
 .יורטש ןפיוה רעצנאג א טנערבעג ןוויוא ןיא ןיוש טָאה םורא טונימ א

 -רע ןסיורג א ןענופעג ןטאדלָאס יד ןבָאה רעַײפ םענופ ןַייש םאב
 ןבעל ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ּפעט עקידייל רַאּפ א ןוא גורק םענעד
 .רעסאוו ךָאנ קעווא זיא ןיקשָארט .לרעטצנעפ םעניילק

 ,טגָאזעג רע טָאה -- !טליּפשעצ ךיז טָאה עכורעוואז עקראטש א --
 .רעסאוו גורק ןלופ א טימ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 טָאה ,עכורעוואז עקראטש א ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןסיורד ןיא זא
 ךיז טָאה לרעמיצ ןיא רעהא .ןסױטשנָא ךיוא יוזא טנעקעג ךיז ןעמ
 ,טניוו םענופ יווועג רעזייב רעד ןגָארטרעד

 -- ,ווָארובאס טנָאמרעד ךיז טָאה --- ,ריביס ןיא זדנוא אב --
 ,ךאז עכעלנייוועג א סע זיא

 -רעס רעד טגָאזעג טָאה -- ,ךעלדנעטשראפ סע זיא ריביס ןיא --
 עכורעוואז אזא ךיז טכאמ טנגעג רערימָאטישז ןיא רעבָא -- ,טנאשז
 רעייז ןגָאינָא טינ ןענָאק ,רימ יו ,סעקאיָאװ עכלעזא ןעוו ,טלמעד רָאנ
 ,לייט

 !שעדױכ רעזייב א --- ,ןיקשָארט טנַאמרעד טָאה -- !רעבאקעד ---
 טָאה -- !לארוועפ שעדיױכ רעזייב עמאס רעד זיא זדנוא אב --

 ,טנאשזרעס רעד טגָאזעג
 -אלפעג ןיוש ןבָאה קישטעּפירּפ ןפא .ליטש ןרָאװעג רעדיוו זיא'ס

 "יא ָאד טָאה רעצעמע סָאװ ,ךעלטערב ןוא ץלָאה רעקיטש יד טרעק
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 .רעַײּפ ןפא טעקלובעג ךעליירפ ןבָאה ּפעט עלופ ייווצ ,טזָאלעגרעב
 ,לירג א טצלירגעצ ךיז טָאה ןוויוא ןרעטניה

 טָאה -- ?ןגָאזּפָא טינ רענייק ךיז טעװ ,ךיא ןיימ ,עשאק א ןופ --
 טּפעלשעגסיורא ןוא לקעז ןַײז וצ ןָאטעג ּפאכ א טנאשזרעס רעד ךיז
 ,טארטנעצנַאק ךעלקעּפ רָאּפ א ןטרָאד ןופ

 ךָאנ ךיז טָאה טנאשזרעס םאב זא ,טסּוװעג רעבָא בָאה ךיא --
 .ןגירשעגסיוא ןיקשַארט טָאה --- !טרעגלאווראפ סעּפע

 -ראפ טינ לָאמנייק וטסעװ ,רעדורב ,טאדלָאס ןטלא ןא טימ --
 ןפא קידנגיילסיױרא ,טנאשזרעס רעד טרעכיזראפ טָאה -- !רעװ ןלאפ
 -טנא טעשטשילבעג ןבָאה סָאװ ,ךעלקעּפ עטסערּפעג יד קישטעּפירּפ
 ךיז ןָאק עס ,ןָאט קוק א רימ ןלעוו טָא --- ,טַײקטעפ טימ רעַייפ ןגעק
 !ךיוא ןרעכייראפ דלאב ךָאנ ןלעװ רימ זא ,ןכאמ

 שזא זיא -- !ךאז א ןעוועג טלָאװ ,טנאשזרעס רעוואכ ,סָאד טָא --
 ןביוהעגנָא עליפא טָאה ןיקשָארט ןוא ,ווָארובאס ןעגנורּפשעגרעטנוא
 :ןגינעגראפ ןופ טנעה יד קידנבַײר ,ןעגניז

 !אקרָאכאמ !אקשטָארָאכאמ ,ךע --
 רעסיורג א טצנאטעג ךעליירפ טָאה רעַײפ ןגעקטנא טנאוו רעד ףא

 ,סבעװניּפש טביוטשראפ ןוא טכידעג א טנַײשאב ןוא קעלפ רעקיטכיל
 ןופ .עילעטס רעקירעדינ רעד רעטנוא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ
 ירד ןופ סנטָאש טימ טקעדאב קעלפטכיל רעד ךיז טָאה לָאמ וצ לָאמ
 ירד עלא ןזיואב ּפעק יד ךיז ןבָאה טָא .ּפעק עסיורג רעייהעגמוא
 םענופ .עלעסַײמ א ןיא יװ עקאט ,ךיור א ייז רעביא ןוא לָאמאטימ
 -יַצ סָאד טליפעגנָא ןוא עראּפ עטכידעג א ןביוהעגפוא ךיז טָאה ּפָאט
 רעשיטאדלָאס רעקאמשעג ןופ ךעייר ןטאז ןוא ןכעלמייה א טימ לרעמ
 .עשאק

 ןופ טּפעלשעגסיורא ןיקשָארט טָאה ,רעַײּפ ןגעקטנא קידנעייטש
 -סיוא יז ןעמונעג ןוא גנוטַײצ עטשטיינקעגפיונוצ יד ענעשעק רעד
 סרעַײגיצ לפיוו ,ןבשזעכ א ַײברעד קידנכאמ ,טנעה עדייב טימ ןטעלג
 םיא טָאה טניוו רעד סָאװ ,ריּפאּפ קיטש אזא ןופ ןעיירדראפ ןעמ ןָאק
 םענופ ןַײש רעד אב ָאד טשרע ףַײרא טנעה יד ןיא ךַײלג טכארבעג
 טָאה רע סָאװ ,ריּפאּפ סָאד זא ,טגייצרעביא ןיקשָארט ךיז טָאה רעַײפ
 ,עָאדױמ א סעּפע סע זיא רעכיג ,גנוטַײצ ןייק טינ רָאג זיא ,טּפאכעג
 יצ טנאוו א ףא טּפעלקעגסױא ןעוועג ץעגרע ,סיוא טזַײװ ,זיא עכלעוו
 .ןסירעגּפָא יז טָאה טניוו רעד ןוא טיולּפ א ףא

 -כוב עטעװעקאילבעגּפָא ןוא ענעמּוװשעצ יד ןיא ךיז קידנקוקנַײא
 ,לעפאב א טרָאװ אב טרָאװ ןענעייל ןעמונעג ןיקשָארט טָאה ,ןבאטש
 ,שיניארקוא ףא ןבירשעג ןעוועג זיא סָאװ
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 ןיקשָארט ךיז טָאה ,ןעועג טינ זיא לעפאב םענופ בייהנָא רעד
 ןשישטַײד םענופ לעפאב ןקיזָאד םעניא זא ,ןסױטשנָא טנעקעג זיולב
 "אזיטראּפ יד סָאװ ,לאפנָא םעַײנ א ןגעוו ןדלָאמעג טרעוו טנאדנעמָאק
 .ןטמאאב ןשישטַײד א רעביא טריפעגכרוד ןבָאה רענ

 טעָארדעג טָאה -- ,"טנעה עשירעכערבראפ יד ןקאהּפָא ןלעװ רימ,
 ,טנאדנעמָאק רעד

 אב זיא ,טנאדנעמָאק םעד ,םיא זא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא רעטַײװ
 ךיז טָאה סָאװ ,"עדנאב-דלאוו, א טעװעדורָא טנגעג רעד ןיא זא ,טסּוװ
 -עג טָאה ,טנעה עקיזָאד יד ראפ טָא ןוא ,"טנעה, ןבעגעג ןעמָאנ א
 .ּפעק רעקילדנעצ ןעִילפ ןלעװ ,טנאדנעמָאק רעד ןקָארש

 קידנגיילפיונוצ ,ןיקשָארט ןפורעגנָא ךיז טָאה -- !אטסאב ,ונ --
 יױרעכייראפ רימ ןלעװ דניצא -- ,ןסאּפ עלָאמש ןיא ריִּפאּפ סָאד

 ;ןָאטעג גָאז א טָאה ווָארובאס

 -יא ןוא טלעגראפ ןצנאגניא ןרעכייר טינ ךיז טעוװ ריִּפאַּפ סָאד --
 !טנקירטעגרעב

 .ןבעגעגרעטנוא טינ ןיקשָארט ךיז טָאה -- !ןווּורּפ ןרימ ---
 עשאק עקידוז יד לפעל ןטימ טשימעגסיוא טָאה טנאשזרעס רעד

 םענופ ּפָאט םעד טפעלשעגסיורא לעניש םענופ עלָאּפ רעד טימ ןוא
 .רעַײפ

 א טימ ןפרָאװעגרעביא ךָאנ ךיז ןטאדלָאס יד ןבָאה ןסע ןסאשעב
 ןוא סרעַײגיצ-עקרָאכאמ טיירדראפ ןבָאה ַײרד עלא ןעוו רָאנ ,טרָאװ
 -עצ ךיז טָאה טַײקדימ א .ליטש ןרָאװעג זיא ,ךיור ןטימ ןגיוצראפ ךיז
 טימ .ןדייר טלָאװעג טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה'ס ,רעבַײל יד רעביא ןסָאג
 יד ,רעליופ ןרָאװעג ןעגנוגעוואב יד ןענַײז רעַײגיצ םענופ יצ ןדעי
 טָאה ןוויוא ןרעטנוא ץעגרע לירג רעד רָאנ ןוא רעפיט -- טַײײקליטש
 ,לָאמאטימ זיא סָאװ ,טַײקמעראוו יד טסירגאב קידרעפָאה ןפיוא ןַײז ףא
 .בטטש רעד ןיא ןעמוקעג רעדיװ ,סַײרעביא ןסיורג אזא ךָאנ

 -עג ןיוש ךיז ןבָאה קישטעּפירּפ ןפא סעקשעװעלָאה עקידנעילג יד
 ּפאכ א לָאמאטימ ךיז ןבָאה ַײרד עלא ןעו ,שא טימ ןקעדאב ןעמונ
 רעד .ריט רעד וצ ןָאטעג קוק א טגנערטשעגנָא ןוא טרָא םענופ ןָאטעג
 זיא סָאװ ,ךרָאש א טּפאכעגפוא טָאה רעוא רעשיטאדלָאס רעטינעג
 ךיז טירט עליטש טימ טָאה רעצעמע ,זיוהרעדָאפ םענופ ןעגנאגעג
 -עמע יו ,טרעהעג ךעלטַײד ןבָאה ייז .ריט רעד וצ טרעטנעענרעד
 ,סיוא טזַײװ ,ןָא טּפאט .ריט רעד רעביא טנאה רעד טימ טראש רעצ
 ײרד עלא ןענַיײז קילבנגיוא ןייא ןיא .עקמאילק יד רעטצניפ רעד ןיא
 .שינעגעגאב א וצ עטיירג ,רעטרע ערעייז ןופ ןענאטשעגפוא ןטאדלָאס
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 םאזגנאל יוזא טקנוּפ ןוא ,ךעלעמאפ טנפעעגפוא ךיז טָאה ריט יד
 סָאד --- יורפ א ןענאטשעג זיא לעווש רעד ףא .טכאמראפ ךיז יז טָאה
 ןקידנעִילט םענופ ןַײש יד שטָאכ ,טקרעמאב ךַײלג ירד עלא ןבָאה
 ,ןיהא טכלירגרעד טינ טָאה רעַײפ

 -ובאס טּפאכעגסיורא ךיז טָאה -- !רעַײפ םוצ רעטנעענ טמוק ---
 טמעראוורעד -- ,קישטעּפירּפ ןפא ןזיוועגנָא טנאה רעד טימ ןוא ווָאר
 !ךיז

 -רעדנאנאפ ןעמונעג רע טָאה ,רעפטנע ריא ףא קידנטראוו טינ
 -שָארט .שא סָאד ןגיולפעצ ךיז זיא ןטַײז עלא ןיא .רעַיײפ סָאד ןזָאלב
 רעד ןוא ,יורטש ןפיוה א קישטעּפירּפ ןפא ןָאטעג ףרָאװ א טָאה ןיק
 ןרָאװעג רעדיװ לָאמאטימ זיא טנאו רעד ףא קעלפ רעקיטכיל
 .קידעבעל

 -- טנעה עריא טקערטשעגסיוא ןוא רעַייפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יורפ יד
 ליטש ןענאטשעג זיא יז .טנעה עטבערגראפ קראטש ,עשרענעמ ,עסיורג
 עלא סָאװ ,םעד ףא טכא ןייק טגיילעג טינ ןוא ךעלגעוואבמוא ןוא
 ןופ ןענאטשאב זיא ךעליוה ריא .ריא ףא טקוקעג ןבָאה ןטאדלָאס ירד
 ןוא לדיילק טעװעקאילבעגּפָא גנאל א ,קינטאוו ןטעטאלראפ ,ןטלא ןא
 יד ןוא רעַײפ סָאד זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס .ךיש עשרענעמ עסיורג
 -רָאג ךיז טָאה ריא אב םענָאּפ ןפא ,טינ ריא ףא ןקריוו טַײקמעראוו
 ךאס א טימ ,םענָאּפ טיולבראפ ;טרעוװילגראפ א -- ןטיבעג טינ טשינ
 ענעקורט ענעפָא סָאװטע ךָאנ ץלא טימ ,ןשטיינק עניילק ןוא עסיורג
 ,טגעוואב םיוק-םיוק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפיל

 ןטָאש רעד ןענאטשעג קישטעּפירּפ ןגעק טנאוו רעד ףא זיא טציא
 ,רעכעלגעוואבמוא ןא ,רעסיורג רעייהעגמוא ןא -- ּפָאק ןייא ןופ

 ןוא ןוויוא ןרעטניה ךעלטערב רָאּפ א ךָאנ ןענופעג טָאה ןיקשַארט
 טּפעלשעגסיורא טָאה טנאשזרעס רעד .רעַײיפ ןפא טגיילעגקעווא ייז
 -ונעג יינספא ןבָאה ןטאדלָאס ירד עלא ןוא .טעסיק םעד ענעשעק ןופ
 -עגסיוא יורפ יד טָאה טלמעד טשרע .ןראגיצ עסיורג ןעיירדראפ ןעמ
 טעסיק םוצ טנאה א טקערטשעגסױא ךעלעמאּפ ןוא ּפָאק םעד טיירד
 .עקרָאכאמ טימ

 .טנאשזרעס רעד טגיײלעגרָאפ טָאה -- !רעכייראפ םענ --
 -רעד ריא טָאה ןיקשָארט סָאװ ,ריּפאּפ קיטש םעד ןעמונעג טָאה יז

 טימ ןעמונעגנָא ךַײלג ,טכארטראפ ךיז עגער א ,סע טקוקעגנָא ,טגנאל
 -דעשז טימ ןוא ראגיצ א טיירדראפ ,עקרָאכאמ לטומשז א רעגניפ ייווצ
 .ךיור םעד ךיז ןיא ןגױצעגנַײרא ,םעטָא טקעלקעג טָאה'ס לפיוו ,טַײקענ

 רעטנוא ןשטיינק עפיט יד זא ,טקרעמאב ןטאדלָאס יד ןבָאה טציא
 -ורעגסיוא ךעלעמאּפ זיא יוזא זא ,ןַײז ןָאק .טכַײּפ ןענַײז ןגיוא עריא
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 ןיא ךיז טָאה ראגיצ םענופ יצ ןדעי טימ .ןגיוא יד ןופ טַײקדימ יד ןענ
 טָאה טנאשזרעס רעד .קנופ רעַײנ א ןזיוואב ןגױא עדימ עקיזָאד יד
 -יקשָארט וצ ןָאטעג קנּוװ א ןוא טארטנעצנָאק לקעּפ א ןעמונעגסיורא
 .רעסאוו ןדיזפוא יינספא לָאז רע ,ןענ

 .טגָאזעג יז טָאה --- ,קנאד א ,טינ ףראד עמ --
 ןבָאה ןטאדלָאס יד סָאװ ,רעטרעו עטשרע יד ןעוועג ןענַײז סָאד

 "וצ ,רעקירעזיה א טימ ,ליטש טדערעג טָאה יז .טרעהרעד ריא ןופ
 עב ןוא ּפָאט ןיא רעסאוו ןסָאגעגנָא טָאה ווָארובאס .םיטש רעטליקעג
 ;טגָאזעג עסַיײמ-סאש

 ,ןסעּפָא טסעוװ וד ןעוו ,רעטעּפש וטסעוו ןעקנאד --
 ,טניו רעד טליּפשעצ טפארק רעַײנ א טימ ךיז טָאה ןסיורד ןיא

 רעטכידעג א ןַײרא לביטש ןיא ןָאטעג זָאלב א טָאה ןעמיוק םענופ
 -ירפ םענופ טעװערעקעגּפָא עליו א ףא ךיז טָאה יורפ יד ןוא ,ךיור
 ,קישטעּפ

 -רעס רעד טגיילעגרָאפ טָאה -- ..דימ ךָאד טסיב !ךיז ץעז --
 ,טנאשז

 ,ּפָאט ןיא טעקלובעג ןיוש טָאה עשאק יד
 םענופ עלָאּפ רעד ןיא לפעל ןַײז טשיוועג גנאל טָאה ווָארובאס

 ןָאטעג לכיימש א טָאה יז .יורפ רעד םיא טגנאלרעד ךָאנרעד ,לעניש
 ,לפעל םעד ןעמונעג ןוא

 ךיז ,ריא ףא טקוקעג ןבָאה ןטאדלָאס יד ןוא ,ןסעגעג טָאה יורפ יד
 -עג סעּפע ןגעוו ןוא ,ןסיורד ןיא ךיז טוט עס סָאװ ,םעד וצ טרעהעגוצ
 טראּפשעגוצ ,ןגױא ענעפָא טימ ןסעזעג יורפ יד זיא םעדכָאנ .טכארט
 ,טנאוו רעד וצ עציילּפ רעד טימ

 .טנאשזרעס רעד טגערפעג טָאה -- ?עגיה א טסיב --
 .טרעפטנעעג ליטש יז טָאה -- ,בוטש ןַײמ זיא סָאד --
 -אב טָאה -- ,ןעועג טינ בוטש ןיא וטסיב ,סיוא טזַײװ ,גנאל --

 .טנעו ערעטצניפ יד ףא קילב א קידנפראוו ,טנאשזרעס רעד ןסָאלש
 .רָאי ייווצ --- ,ןיילא ךיז וצ יוװ ,טגָאזעג יז טָאה -- ,גנאל --
 רעצרוק א ךָאנ טגערפעג רע טָאה -- ?קעװא וטסיב טַײװ --

 .עזואּפ
 ,דלאוו ןיא ,טַײװ טינ --
 א טָאה -- ?דלאוו ןיא רָאי ייוצ טבעלעג וטסָאה עשז יוזאיוו --

 ,ןיקשַארט ןָאטעג גערפ
 :עזגור טימ ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה טנאשזרעס רעד
 טרעקעגמוא ךיז טָאה יורפ א -- טינ טסעז ?וטסגערפ סָאװ --

 ,ןגערפ וצ ָאד זיא סָאװ .םייהא
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 ערעטלע ןא -- ,טרעפטנעראפ ןיקשָארט ךיז טָאה -- ,עז ךיא --
 .ךיא גערפ ,דלאוו ןיא טבעלעגּפָא יז טָאה רָאי ייווצ ןוא ,יורפ

 לָאמאטימ ןבָאה ןטאדלָאס ַײרד עלא ןוא ,ןָאטעג לכיימש א טָאה יז
 .ןגיא עדימ ןוא עדלימ עסיורג עריא טקרעמאב יַײנספא ןוא

 טגָאזעג יז טָאה --- ,רָאי קיסַײרד טלא זיא יורפ ערעטלע יד טָא --
 ,טסָארּפ

 ןבעגעגוצ טָאה -- ,טינ רעדנוװ ןייק רָאג סָאד זיא טציא ,ָאי --
 -עג יז זיא ,יורפ א ןעוועג זיא לָאטיּפש ןיא זדנוא אב -- .,ווָארובאס
 זיא טלא ןוא ,טנעה יד טימ טרירעג םיוק טָאה ןוא יורג ןצנאגניא ןעוו
 .טעברא לקיטש סשטַײד םעד .רָאי קיסַײרד ןייק טינ עליפא ןעוועג יז

 ןָאטעג גָאז א יז טָאה -- ,טנעה ענַײמ טימ ךָאנ ריר ךיא ,ונ --
 טימ ןוא ,ןוויוא ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,טערב א ןָאטעג םענ א טָאה יז
 .ןעייווצפא ןכָארבעגרעביא יז טפארק רעטכירעגמוא

 אב ןָאטעג גערפ א טנאשזרעס רעד טָאה -- ?יוזא טסנָאק --
 .גיוא ןא טימ ןָאטעג קנו א ןוא ןעניקשַָארט

 לטעטש ןופ ערעזדנוא עלא ןבָאה ייז ןעוו ,ןפָאלטנא ןיב ךיא -
 ןוא ךעלעמאּפ טליצרעד יורפ יד טָאה -- ,בורג רעד וצ טריפעג
 .טנייועג ןוא דלאוו ןרעביא טעקנָאלבעגמורא בָאה ךיא -- ,ליטש

 םורא ןוא םורא ..טגָאמראפ טינ טינרָאג ךיא בָאה טנעה עניײמ ץוכא
 טימ ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ ןוא ..טיױט רעד טרעקַָאלעג טָאה

 ?טנעה עליוה
 ?רענאזיטראּפ יד ןוא ---
 !רענאזיטראּפ יד וצ ןבילקרעד ךיז בָאה ךיא זיב ---
 טקעדאב ןצנאגניא ןעװעג ןיוש זיא קישטעּפירּפ ןפא רעַײּפ סָאד

 -טכיל רעד .סעקשעוװעלַאה עכעלטע זיולב ןבָאה טעילטעג .שא טימ
 .רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט ץלא ןרָאװעג זיא טנאו רעד ףא קעלפ

 וצ יו ,טָאה --- ...ןָאטּפוא טינ ךאס ןייק וט'ס טנעה עליוה טימ ---

 .ןיקשָארט ןבעגעגוצ ,ןיילא ךיז
 ףא טקוקעג גנאל .,ןעניקשָארט וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה יז

 .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א ,ןקרעמ וצ םיוק ,ךעלדנע ,םיא

 -יז ,ךיא בָאה -- ,ךעלעמאּפ ןביוהעגנָא יז טָאה -- ,לָאמנייא ---

 -מוא ,עכיילב ,עקידרענייב -- טנעה ענַײמ ןעזרעד ,לייה א ןיא קידנצ

 ןיק עקאט טָאה עמ עכלעוו טימ ,טנעה ןעוועג ןענַייז סָאד ,עטנאקאב
 -ןוא-קנארפ ןבָאה לטעטש ןרעביא ָאד ןוא .ןָאטּפוא טנָאקעג טינ ךאס

 ..ירעדרעמ יד טריצאּפשעגמורא יירפ

 ןטאדלָאס ַײרד עלא .טרָא םענופ ןביוהעגפוא לָאמאטימ ךיז טָאה יז

 .רעריא גנוגעוואב רעדעי ךָאנ טריּפשעגכָאנ קידנגַײװש ןבָאה
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 יו טאמיק ןיוש יז טָאה -- ,לגיו א ןענאטשעג זיא ַָאד סָא --

 .טרעטסילפעגסיוא

 -וצ טנעה עדייב טימ ,דרע רעד וצ ןגיובעגנָא ךיגפא ךיז טָאה יז

 ןוא ךעלטערב עכעלטע ןכָארבעגרעביא ,יורטש ןפיוה א טראשעגפיונ

 יו ךיז טָאה רעַײּפ סָאד .ןליוק עקידנעִילט יד ףא ןָאטעג ףרָאװ א יז

 "אוו ןוא טכיל טימ לרעמיצ סָאד טליפעגנָא ןוא טרעקאלפעצ לָאמארעד

 .טַײקמער

 ,ןוא רעַײפ ןפא טקוקעג ,ןוויוא םוצ טעילוטעגוצ ןענאטשעג זיא יז
 :טדערעג ,ךיז קידנענָאמרעד יו

 טכאנ יװ גָאט .רענייטש עסיורג ערעווש ןעוועג ןענַײז לייה ןיא ---
 ןפא טרָא ןייא ןופ ייז ןגָארטעגרעביא ,רענייטש יד ןביוהעג ךיא בָאה
 רעצנאג רעד ...רעווש יוזא ,רעווש ןעוועג רימ זיא ביײהנָא ןופ .ןטייווצ
 ךיז טגעלפ לָאמא ,ןָאטעג ייו ןבָאה טנעה יד רעקירעד ןוא ,רעּפרעק
 רָאנ ...ןרעװ טמיילעג ןצנאגניא רימ אב ייז ןלעװ טָא-טָא זא ,ןטכוד רימ
 ..ןגָארטעג ןוא ןביוהעג ...רענייטש יד ןגָארטעג ןוא ןביוהעג בָאה ךיא
 ןרָאװעג טנעה עקיזָאד יד ןענַײז יוזא טָא ...ןגָארטעג ןוא ןביוהעג
 יייעניימ

 :ןבענעגוצ עזואּפ רעגנאל ץנאג א ךָאנ ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא זיא יז

 .ןָאטּפוא סעּפע ךיוא ןעמ ןָאק טנעה עליוה טימ --

 .ןיקשָארט ןָאטעג גערפ א טָאה -- ?לרעטומ ,ךיד ןעמ טפור יו --

 םורב א ןדירפוצמוא ןבָאה ,ווָארובאס ןוא טנאשזרעס רעד ,עדייב

 :ןָאטעג

 ?סנייצלא טינ זיא ריד --

 ןַײד טנָאמרעד טינ ָאד טרעוװו יצ ,םעד ןגעקטנא סע גָאז ךיא --

 םעד טלקיועצ ןוא ןיקשָארט טרעפטנעראפ יו ךיז טָאה -- ,ןעמָאנ

 וצ ןזיואב טינ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עָאדױמ קיטש םענעבילבעגרעביא

 .ןראגיצ ףא ןסיַײרעצ

 -כםוב עטעװעקאילבעגּפָא יד ףא ,ריּפאּפ ןפא ןָאטעג קוק א טָאה יז

 יד אב ץעגרע ןזיוואב ךיז טָאה לכיימש רעקיטנעק םיוק א ןוא ,ןבאטש

 ,ןּפיל עריא ןופ ןעלקניוו

 -עגנָא ךעלדנע ךיז יז טָאה -- ,רענאזיטראּפ טכוזעג ןבָאה ייז ---

 םעדכָאנ .ןענאדנופ טַײװ ןעוועג ןענַײז רענאזיטראּפ יד רָאנ -- ,ןפור

 סָאװ ,ענכאמ א ןאראפ זיא טנגעג רעד ןיא זא ,טכארטעגסיוא ייז ןבָאה

 א ןרעייז ןענופעג ייז ןבָאה לָאמנייא סעמכאמ .,"טנעה; ןָא ךיז טפור

 ןופ םינָאמיס ןעוועג ןענַײז םיא אב זדלאה ןפא ןוא טקיטשרעד שטַײד

 .טנעה ייווצ
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 ,ןויוא םענופ טקורעגּפָא ךיז טָאה יז .ליטש ןעוועג זיא טַײצ א

 .ןייטש ןבילבעג ןוא לרעמיצ ןרעביא ןאּפש רָאּפ א טכאמעג

 -סיא רעדיו יז טָאה -- ,לגיו סָאד ןענאטשעג זיא ָאד טָא --

 .טעשטּפעשעג

 ,טנאוו רעד וצ ּפעק יד טעווערעקעגסיוא ןבָאה ןטאדלָאס ַײרד עלא

 ןגױא יד ראפ זיא ייז ןופ ןדעי אב .לגיו א ןענאטשעג זיא לָאמא ּוװ

 ןוא ןגיובעגנָא טייטש סָאװ ,רעטומ א ןופ דליב שימייה א ןעמּוװושעגפוא

 .דניק ריא ףא לכיימש ןכעלקילג א טימ טקוק

 ...טניוו רעד טעיווװעג טָאה ןסיורד ןיא
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 ווָאקינשטאבאט לקסאכ
 יןייֵלֲא ,ןינענוו ,ןיילא

 וװ ָא ק אי רע וװ א כ רע ד

 ןבָאה רעמיצ ןקידסענייכש םעניא ןעלקניוו עלא ןופ ןוא טנעוו עלא ןו

 "ַאס יד טכאמ עצנאג יד; :ןטנאראּפסנארט ןוא ןטאקאלּפ ןגירשעגּפָארא

 טױט א; ,"!רעױּפ ןוא רעטעברא ןשיװצ דנוב רעד רעגנע; ,*!ןטעװ

 ּפָארא טלטַײט ךעטראפ ןעיולב א ןיא רעטעברא ןא ."!ןטנעוװרעטניא יד

 ןלעטשפוא טספראד וד; :םענָאּפ ןיא ךַײלג רעגניפ ןטימ טאקאלּפ א ןופ

 סיוא ךיז עווערעק ךיא ןעוו ."!םייה ןַײד זיא'ס ,דנאל עטרינַיורעצ סָאד

 טלאה רע יו ,שעמאמ ךיא ליפ ,רעטעברא םוצ עציילּפ רעד טימ



 -.סיוא טינ ךיז רימ ןופ טסעוװ ,עקרעדורב ,ןיינ; :רענלָאק ןראפ ךימ

 ."ןעיירד

 טימ רעטרעגלאווראפ א ,שיט רעגנאל א טייטש רעמיצ ןטימניא

 עצנאג ןגיל ליד ןפא ןוא קנעב יד ףא .ןעגנוטַײצ ןוא ןלאנרושז ,רעכיב

 ךָאנ םאטסימ ייז טָאה'ס .עקניַײנ עקינייא .רעכיב ענעטָאשעצ גרעב

 .עטלקַָאשעצ ,ענערָאפעצ ,ןעלווָאט ןָא -- ערעדנא ,טנעיילעג טינ רענייק

 -נא טינ .רעכיב טימ לופ ,סיוא טזַײװ ,ךיוא ןענַײז קעז עטקאּפעגנָא יד

 ןוא טָאטש ןופ רעכיב עלא ןריפ וצ רעהא טכארבעג טָאה עמ ,שרעד

 .ץעגרע ןופ ךָאנ רעשפע

 רעכָאב רענייש ,רעקיסקווו א טערָאּפעג ךיז טָאה רעכיב םאי םעד םורא

 ,ךעלּפענק ענרענייב עטעשָאּפ טימ לקער יורג-קישא שיטנעדוטס א ןיא

 -ָאלעצ א ןַײז עמאטסימ ףראד ןיושראּפ רעד .םעד וצ טינ ןטסאּפ סָאװ

 -רעגנוי רעד .ּפענק ענעשעמ יד ןטינשעגּפָא ענשימוא רע טָאה ,קינסעכ

 םוש ןייק טָאה ןוא טעברא רעד ןיא ןָאטראפ קראטש ןעוועג זיא ןאמ

 ליפיוזא רעהא ןַײרא לָאמאטימ ןענַייז'ס סָאװ ,םעד ףא טגיילעג טינ טכא

 ןריפ ,לָאק א ףא ךיוה ןדייר ייז סָאװ ,טינ ךיוא םיא טרא'ס .,ןשטנעמ

 ,לָאמ סעדעי .טינ ייז טקרעמאב רע .ּפָאק ןיא ןרעגארג ,ןעיירעגירק

 א שימ א דניוושעג רע טוט ,טנאה רעד ןיא ךוב ןשירפ א טמענ רע ןעוו

 ףא קנילפ סעּפע טבַיײרשראפ ןוא שיט ןרעביא ןָא ךיז טגייב ,ךעלטַײז רָאּפ

 םיא ןלאפ רָאה עצראווש-ךעּפ סעלדוק יד .ריּפאּפ ןגיוב ןטעריוועצ א

 ןוא ,קירוצ ףא ּפָאק םעד ףרָאװ א קיצנוק טוט רע רָאנ ,ןרעטש ןרעביא

 ךיא ןעוו ,טלמעד עליפא ;:ךעלעגניר ןיא סיוא רעדיוו ךיז ןגייל רָאה יד

 ,טקרעמאב טינ ךימ רע טָאה ,שיט םוצ ןעגנאגעגוצ טראה ןיב

 ךיז ךיא לעטש -- ?רעכיב ליפיוזא סָאד ריא טפראד ןעמעוו ראפ ---

 .םיא אב גערפ ןוא ןַײא

 ייוצ רימ ףא ףוא טבייה ןוא ךיז רע טשעדיכ -- ?ןעמעוו ראפ --

 ןיא ריד טייג סע ,ןסיו קיטיינ סע טספראד -- .ןגיוא עקיטכיזצרוק

 ןופ ּפָא טכאל רע סָאװ ,עטָאראכ יוו יוזא רע טגירק ךָאנרעד -- ?ןבעל

 ,ןשטנעמ עלא ראפ ןענַײז רעכיב --- :רעכייוו לסיב א ןיוש טגָאז ןוא ,רימ

 .ןענעייל ןענָאק סָאװ
 :םיא גערפ ךיא ןוא ,ךעלדמערפ רימ ראפ טגנילק ןשָאל ןַײז

 ?רעגיה ןייק טינ טַײז ריא ,ָאיא --

 -- ,ןסיוו וטזומ גנידצלא .לגנִיי קירעגַײנ א טסיב וד זא ,עז ךיא ---

 -נאנאפ ףא קאז א ןּפעלש טמענ ןוא רימ ןופ ןכאל ןָא רעדיוו רע טבייה

 טימרעד עקפאד רימ זיא רע .טכאל רע סָאװ ,טינ טרא ךימ .ןדניברעד

 ןרעװש םעד ןרעקרעביא םיא ףלעה ךיא ןוא ,טנעדוטס רעד ,ןלעפעג

 .רעכיב יד ןטישסיוא ןוא קאז
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 -- ןָא ךיז רע טפור -- ,ןפלעה עקאט רימ טסליוו וד ביוא --
 ךעלטעלב ענעגיולפעצ עלא יד טָא ליד םענופ ןבַיײלקפיונוצ ןעמ ףראד
 ,רעדנוזאב ןגיילקעווא ןוא

 ןטשרע םעד ךיד ןעמ טעװ -- ,וצ רימ רע טגָאז --- ,ראפרעד --
 ?וטסנָאק ןענעייל .קעטָאילביב-טָאטש ןיא ןביירשראפ

 ;ןגיוא יד ּפָארא טמעשראפ זָאל ךיא
 ...עלעסיב א ---
 ןוא ןענעייל ןענעק טוג ןיוש ףראד ,וד יװ ,לגנִיי אזא ,דָאש א --

 .ןעזָאניּפס ףא ןייצ יד ןכָארבעג ךיא בָאה ןרָאי ענַײד ןיא .ןביײרש
 .טדער רע סָאװ ,ןייטשראפ טינ ןָאק ךיא
 טגייב ןוא עלעקשטיה ןַײמ ּפאכ א ךעליירפ רע טוט -- !קאדושט --

 ...ןרָאי ענַײד ןיא .טסיב וד לגנַיי שימָאק אראס -- .ּפָאק םעד ּפָארא רימ
 ןוא רעביא םיא ךיא םירק -- ,ןרָאי ענַײד ןיא ,ןרָאי ענַײד ןיא --

 עמאטסימ ןבָאה ןרעטלע ערעַײא ...ךַײא זיא טוג -- ,טַייז א ןיא קוק
 ,ןעמיראב ךיז ריא טגעמ ,ןסע ןסיב א ראפ טגרָאזעג טינ

 .סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ ןטסָאמענּפָא טסנרע ךימ טָאה טנעדוטס רעד
 זיא סָאװ רָאנ -- ,רע טגָאז -- ,רעטכערעג א זיא טעּפשימ ןַײד ---

 טנאה עטיירב ןַײז --- .סעָאט א דָארג וטסָאה ,ךעלנעזרעּפ רימ ךעַײש
 ,סעמע םענייר םעד ןסיוו טסליוװ וד ביוא --- .לסקא ןַײמ םורא טּפאכ
 ןַײמ טימ טעבראעג ןיוש ךיא בָאה רָאי ןַײנ וצ .ןגָאז ריד ךיא לעוװו
 עגיה יד ,לטעטש א ץעגרע ּוװ ןרָאפעגסױא ,דמערפ רעד ןיא ןטאט
 רימ טָאה רענייק ,טנרעלעג ןיילא ךיז בָאה ךיא .ךימ ןענעק סרעבעוו
 -- .רעגניפ ץיּפש א רימ רע טזַײװ --- ,ָא-ליפיוזא טָא ףא ןפלָאהעג טינ
 ,ונא .סעלָאּפ ןביז ןיא ןצּפאק א ןעוועג ןרָאי ענַײז עלא זיא עטאט ןַײמ
 רעסיורג א ןיא געוו א ךרוד ןיילא ךיז גָאלש ,םעכָאכ א ַײז ,עקרעדורב
 -יסרעווינוא ןיא ןענרעל ווּורּפ ןוא םירעכָאב עשידיגענ ןשיווצ טָאטש
 טכאמעג ןוא טשימעגנַײרא ךיז טָאה עיצוילַאװער יד סָאװ ,טוג ...טעט
 ,ןוז סרעבעוו םעד ךערָאב ןופ קלָאט לקיטש א

 ...ווָאקאי --- ןוז סנגנאל םעד ךערָאב רָאג זיא סָאד זא ,סיוא ךיז טזָאל
 .םענעגייא ןא טימ יװ ,םיא טימ טיירפרעד שעמאמ ךיז בָאה ךיא
 עכעלטע ןיב ךיא -- ,ןלייצרעד םיא ךיא םענ -- ,טסייוו ריא --

 --- ...רעד ךערָאב טעוו רעמָאט ,טניימעג ,בוטש ןיא ךַײא אב ןעוועג לָאמ
 ןעמענ ךימ שטאקט רעד -- ,רעגנאל רעד :טגָאזעג טינ ריש רעדיוו
 טלייצרעד ךאס א טָאה ,עצייל ,ערעַײא טמאמ יד .לגנַיי-ןרעל א ראפ
 -נייפ יבשטָאכ ןַײז טפראד ריא זא ,טניימעג בָאה ךיא יבא .ךַײא ןגעוו
 ...לקינייא ןא סעסארקָאּפ רעדָא סגרעבליז

 ?טנכעראפ ךימ וטסָאה םיריווג ענעביוהעג עכלעזא וצ ,ָאהָא --
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 ?ןָא טינ ךַײא טייטש עס --
 .טינ רימ טלעפעג סעכַיי אזא ,ןיינ --
 ?טסינומָאק א ןַײז עדאווא ריא טזומ ---
 ?ענימעקפאנ עסיורג א סע זיא ריד --
 אב רע טגָארט עשז סָאװראפ רָאנ .טסינומָאק א סיוועג זיא רע ,ָאי

 -רעביא טימ ןעמענראפ רָאג ךיז ןלָאז ןטסינומָאק ?רעװעג ןייק טינ ךיז
 .ענדָאמ רעייז !ענדָאמ ?םירָאפס עטלא ןבַיײלק

 ןווָאקאי טימ רימ ץוכ זיא רעמיצ ןיא זא ,טקרעמאב םעצולּפ בָאה ךיא
 ןוא ריט רענעפָא טַײז רענעי ןופ טייטש עמאמ יד .ָאטינ רענייק ןיוש
 ןראפ ךיז טמעש יז ,םענָאּפא .רעגניפ ןטימ טייהרעליטש ךימ טפור
 ,ריא וצ סיורא ייג ךיא .ןייגנַיײרא ןאמנגנוי ןדמערפ

 ,םייהא ןייג --- ,יז טגָאז -- ,ןיוש ןָאק עמ --
 סָאװ בילוצ ,טרָא ןפא ָאד ,ןיוש ,ןסיוו וצ קירעגַײנ רעבָא ןיב ךיא

 טימ ןַײז טעװ סָאװ ןוא זויָאס ןיא רעטעברא יד ןפורעגסיורא ןעמ טָאה
 ?עקירבאפ סיקצערָאק

 -- ,עמאמ יד טגָאז --- ,עקירבאפ סיקצערָאק טימ ןַײז טעוװ סָאװ --
 טָאה ,סע טסייה ,רערָאטעברא יד ,זדנוא רָאנ ,טינ רענייק ךָאנ טסייוו
 -סיוא טעװ סָאבעלאב רעד זא ,טרעכיזראפ ןוא ןבירשעגרעביא עלא ןעמ
 ךָאנ ךיז ןענעכער רימ ןאמזלָאק .עקּפָאק ןייא זיב רעדנוזאב ןדעי ןלָאצ
 ,ןלָאצאב ונָאקאז ָאּפ וועיּוכעמ רע זיא ,עזָאלסטעברא ןייק ראפ טינ

 --- .דיירפ ראפ רעטנוא שזא ךיא גנירּפש --- !טוג רעייז ךָאד זיא --
 ,טלעג טמוקאב עמ יא ,טינ טעברא עמ יא

 רעד רָאנ סע טגָאז לַײװרעד .רעטכעלעג םוצ טַײוו ךָאנ זיא'ס --
 .ןגָאז סָאבעלאב רעד טעװ סָאװ ,ןרעה ךָאנ ףראד עמ .זויָאס

 א יװ ןלָאצ ט'רע -- ,טנאה רעד טימ קעווא ךיא ךאמ -- ,ע --
 .ןעמעלא ראפ זיא ,ןָאקאז אזא ןאראפ רָאנ זיא'ס ביוא .עטאט

 עמ ?םיטאבעלאב טימ ןגירקראפ ךיז טוג יוזא זיא'ס זא ,טסניימ ---
 ...זיא'ס ןגרָאמ סעמעוו ,טינ ךָאנ טסייוו

 ךַײלג יוװ ,ןָאטעגסױא ןיב ךיא זא ,עמאמ יד טעזרעד טציא טשרע
 .םייהא ןייג ךיג יוזא טינרָאג ךיז בַײלק ךיא

 יד אב ךיז טערָאּפ סָאװ ,טנעדוטס ןפא ריא ךיא זַײװ --- ,טסעז --
 ףא ףוא ךיז בייה ךיא -- .ןוז סגגנאל םעד ךערָאב זיא'ס --- ,רעכיב
 ,..טסינומָאק א --- :רעיוא ןיא ןַײרא ריא עקשוש ןוא רעגניפ ץיּפש יד

 .רימ אב יז טגערפ -- ?רעכאמ רעסיורג א סעּפע זיא רע --
 ראפ סָאװ -- ,ןעלסקא יד טימ ריפ א ךיא וט -- ,טינ סייוו ךיא ---

 ,רעכיב טימ ןָאט וצ טָאה רע ?ןַײז רע ןָאק רעכאמ א
 !טסינומָאק א ןַײז וצ יידעק עקאט --
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 טינ ןָאק ןוא טסינומָאק א סעמעעב זיא ןוז סנגנאל םעד ךערָאב ביוא
 -ָאפס טימ זיולב ךיז טמענראפ ,"רעכאמ/, ןייק ןַײז טינ ליוו רע רעדָא

 סיוועג טרעלק יוזא ,טדערעג טעשַאּפ ,רע זיא ,סעמייש עטלא טימ ,םיר
 רענעמייל ןייק ןצנאגניא טינ ביוא ,ראנ רענעסירעגּפָא ןא ,עמאמ ןַײמ
 ,םעליוג

 ?טעברא רעד ףא וטסגָאז סָאוװ ---
 ןענאוונפ ?ךאז ענשזאו א רָאג רעכיב יד ןענייז רעשפע ---

 ןעמ טָאה רעשפע -- ,טנעדוטס ןראפ ןַײא ךיז ךיא לעטש -- ?וטסייוו
 רעד ףא טלעטשעגקעווא ,טסינומָאק ןטנרעלעג א יװ ,ןטסימוא םיא
 ?טעברא רעקיזָאד

 -אדַייל ראפ טעברא ןא --- .ּפָא יז טעּפש -- !טעברא ןא רימ ךיוא ---
 טָאה ,רענַײד טנעדוטס רעד ,שטנעמיּפָאק אזא ָאי ןיוש רע זיא .סעק
 ?ןעניפעג טנעקעג טינ טרָא רענעש ןייק םיא ראפ ןעמ

 ןזָאל ךימ לָאז יז ןעמאמ רעד אב ןטעבעגנַייא םיוק ךיז בָאה'כ

 .ןווָאקאי טימ ןבַיילב
 ?עמאמ ,ךיד טרא סָאװ ---
 ןוא ניײלב -- ,סאק טימ טאמיק יז טרעפטנע --- ,ןבַײלב טסליוו ---

 -קנאב יד טָא טנַײּפ ךיא בָאה ,יוא .ןרָאי ענַײמ ןופ ּפָא ךיז עּפעשט

 ,סרעשטעווק
 רימ .רעכיב יד טימ שיט םוצ קירוצ ךיז ךיא זָאל טירט עליטש טימ

 -עג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלא טרעהעג טָאה ווָאקאי זא ,סיוא ךיז טזַײװ

 .ןעמאמ רעד טימ טדער
 טָאה ןסאצּפָא ךעלדנוזַײא ףא עטּפאלקעגרעטנוא ןופ רעּפמילקעג א

 טנָאקעג ךיז טָאה רעוו .רעמיצ ןקידסעווכאר ןסיורג םעניא טכליהעגּפָא

 -לָאס עטסעפ עכלעזא רע טלעטש סָאד זא ,רעדגיוו זיא סָאד זא ,ןטכיר

 ןפוראב זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ לעטש א טימ טנאּפש ,טירט עשיטאד

 רעוואכ ןטימ ךיז טסירגעג טָאה רעדגיוו .סקיטיינ רעייז סעּפע ןָאטפוא

 סָאװ ,לשאט-טנעזערב םענופ .רעסיורג א יו ,טנעה יד ראפ ווָאקאי

 טכאמראפ א סיורא רע טיצ ,לדנעמיר א ףא לסקא ןַייז רעביא טגנעה

 ,לטרעוונַאק
 -- ,ווָאקאי רעוװאכ ןראפ -- :טעװסָארּפטילַאּפ ןראפ זיא סָאד --

 -עגפוא ןא ןווָאקאי טגנאלרעד רע .עדריוו טימ םיטש ןַײז ּפָא טכליה

 .ןביירשרעדנאנאפ ךיז ףא לטפעה טשימ

 ןא :ַאד .גנורעלקפוא עשיטילָאּפ :ךעלבעטשכוב -- טעװסַארּפטילַאּפ ו

 -רעלקפוא רעשיטילָאּפ טימ ןעמונראפ ךיז טָאה סָאװ ,טכאמנטעװָאס רעד ןופ ןאגרָא

 ,טעברא
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 טייג ,עלעווירב םעניא ךיז טפיטראפ ווָאקאי רעוואכ רעד סאשעב
 :טדער רענייא יוװ ,גיוא םענייא ןטימ רימ טקניוו ןוא וצ רימ וצ רעדגיוו
 "..ןעמוק ץינוצ ריד טעװ רע .טעװסָארּפטילָאּפ ןראפ ךיז טלאה;

 ,דייר יד ןופ יו ןעקניוו ןַײז ןופ ןייטשראפ רעמ ןעמ ףראד ןרעדגיוו
 םענָאּפ רעדנא ןא ןעמוקאב רָאג טָאה רע .ןרעדגיו ףא קוק ךיא

 ,סעמע .טעברא רעד ףא ןבעגעגסיורא םיא טָאה עמ סָאװ ,לעניש םעניא
 א ןָא טימ טקעדאב זיא ןוא טשטיינקעצ טוג ץנאג זיא לעניש רעד
 .ןקעלפ עלקנוט ריש

 ,רע טגערפ --- ?ךימ וטסכארטאב סָאװ --
 -עגרעטנוא שיּפעל סעּפע זיא -- ,םיא ךיא גָאז -- ,לעניש רעד --

 ,רעטייווצ רעד ןופ רעגנעל זיא עלָאּפ ןייא .ןטינש
 טינ -- ,לסקא יד טימ בייה א רע טוט --- ,ןרָאסיכ א ןענופעג --

 רע ןוא -- ,םעַײנ א ףא ןטיײבראפ טעװ :םָאקדָארּפוא רעד ,טגרָאזעג
 ,ךיז טכאלעצ

 םיא טבייה רעדגיוו .רימ ןכאל סָאװ ,ןסיוו לי ווָאקאי רעוואכ רעד
 ,עדייב ןענַײז רימ םירייוואכ אראפ סָאװ ,ןלייצרעד ןָא

 בוא -- .רימ ןגעװ רע טגָאז --- ,רענייב טימ טאי א זיא רע --
 ןייא ןופ עדייב ןענַײז רימ זא ,ןַײז ןסיוו ריא טלָאז ,ןרעדגיוו טנעק ריא
 ...רעדייכ

 ;לכיימש ןקיטומטוג א טימ םענַײמ רעוואכ םעד טיילגאב ווָאקאי
 ,"!קיזאמ לרעדגיוו;

 ןוא ווָאקאי רעוואכ ןטימ ןסעזעג רימ ןענַײז טכאנרעדפא זיב טאמיק
 ,רעכיב יד טריטרָאס

 ןגרָאמ לעװ ךיא יצ ,טגערפעג ךימ רע טָאה ךיז ןענעגעזעג םאב
 ראפ ןעוועג טלָאװ טוג .רעִירפ סָאװ זיא ,ָאי ביוא .ןעמוק ןענָאק ךיוא
 ,ןַיינ

 ךיז ךיא ּפאכ --- ,גָאטראפ רעגייזא סקעז עליפא ןעמוק ןָאק ךיא ---
 .טינ עדרעוו ןייק סע טָאה רימ אב -- .רעכעלקילג א סיורא

 .טינ ןעמ ףראד --- ,רע טגָאז --- ,ירפ יוזא --
 -נעייג ,טליפעג בָאה ךיא דיירפ א ראפ סָאװ ,ןסיוו טינ ןָאק רענייק

 ווָאקאי רעוואכ םעד ןלייטוצ טלָאװעג ךיז טָאה רימ .םייהא קירוצ קיד
 .ןגָאמראפ ךיז טעוװעשטניוו שטנעמ א סָאװ ,סעלַײמ עטוג עלא

 .ךעליירפ קירעביא טינ טנגעגאב ךימ עמאמ יד טָאה םייה רעד ןיא
 -נגנוי ןדמערפ ןטימ ןבילבעג ןיב ךיא סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג טינ זיא יז
 .רעכיב גרעב יד ןשיווצ ןאמ

 רעשידזעיוא -- טעטימָאק ינעװטסלָאװָאדָארּפ ינדזעיוא -- םַאקדַארּפוא 1
 ,טעטימָאק-סגנורענרעד
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 ּפָא ךיז טכוז -- ,סענַאמכאר טימ יז טגָאז -- ,דעמאלעמ רעדעי --

 .רעפלעהאב ןַײז

 "אכ םעד יצ ךימ -- טרעיודאב רעמ טָאה יז ןעמעוו ,טינ סייוו ךיא

 .ווָאקאי רעוו

 ןייק וטסעוו רעכיב ןופ .רענַײמ ןוז ,עכָאלעמ ןייק טינ זיא סָאד --

 ..ןבָאה טינ עסָאנראּפ

 טעװסָארּפטילַאּפ ןראפ ךיז טלאה ךיא

 עריומ בָאה'כ .רענענָאטעגנָא ןא ןיוש ןיב ךיא רָאנ ,ירפצנאג ךָאנ זיא'ס
 .טגָאזעגוצ סעּפע םיא ךָאד בָאה ךיא ,ווָאקאי רעוואכ םוצ ןקיטעּפשראפ
 טעװ ןעוו ,טקוקעגסיורא ,ןפָאלשעג טינ ךיא ןיב טכאנ עצנאג א טאמיק
 .םיא וצ ןייג ןענָאק ןיוש ןעמ

 -- .ורוצ טינ ךימ עמאמ יד טזָאל -- ?ןָאטעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ ---
 .ןוויוא ןפא ךירק ןוא סיוא ךיז וט

 ?רעגייז רעד ןטלאה ,רעגייטשא ,רעטציא ןָאק לפיוו ---
 ?ןרעװנָא וטסעװ ןטפעשעג ענַײד ,יסָאװ !רעסיורג א ריד קעליכ א --
 .טעװסָארּפטילָאּפ ןראפ טסעפ ךיז ןטלאה :;סנַײמ רעבָא סייוו ךיא

 םעד לעװ ךיא .טרָאװ א זיא טרָאװ א .טגָאזעגנָא רעדגיוו טָאה יוזא
 .ןראנּפָא טינ ווָאקאי רעזואכ

 ןוא ךייוו ןגיוא ענַײמ ראפ ךיז טגיוו ,ךיז םורא עז ךיא סָאװ ,ץלא
 ךיז ןזָאל ןוא יײלב טימ ןסָאגעגנָא ןענַײז ךעלּפעל-ןגיוא יד .טלּפענראפ
 יוזא ךָאנ ןָאק'כ ,ףוא ּפאכ א ךיז ךיא וט ,יוא .ךעלטכיוועג יוװ ,ּפָארא

 טימ ךיז ןשאוומורא :ףָאלש ןגעק לטימ טוג א ןאראפ ...ןרעוו ןפָאלשנא
 א ךָאנ ץיז ,ַײא, :טַײקלױפ ןַײמ טינ רעבָא טזָאלרעד .רעסאוו רעטלאק
 -ראפ טינ טסעװ .ךיוא ךָאנ טּפָאלש ןיילא ווָאקאי רעוואכ רעד ,עלעסיב
 ןיב ךיא ,ןיינ ...ןדיירעביא ןזָאל ךיז גנירג יוזא זיא'ס ןוא ."ןקיטעּפש

 זיב ןָאטסױא ףעקייט ךיז ךיא ןָאק טָא .טַײקלױפ ןַײמ ןופ רעקראטש

 ...רעסאוו לסיש א רעמע םענופ ןסיגנָא ,בלאה
 עקאט ךיז ןעמ טליפ ,רעסאוו רעטלאק טימ םורא ךיז טשאוו עמ זא

 .ןסע סעּפע ךיז טליוו'ס ,טמעלק ץראה ןפא שטָאכ ,רעסעב ךאס א

 רעסיורג רענעי רָאנ .ןפָא ןעוועג ןריט יד ןיוש ןענַײז ןייראפ ןיא...

 ןבעל .ןסָאלשראפ זיא ,רעכיב יד ןגיל סע ּוװ ,קָאטש ןטייווצ ןפא רעמיצ

 .ןרעמארפוא ןא ךיז טערָאּפ רָאדירָאק ןיא עבורה רעטציײהעגנַײא ןא

 ןפלעהוצ ריא לַײװרעד ךיא ןָאק ,ןעמוק טעװ ווָאקאי רעוואכ רעד זיב
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 עטייווצ א ןצייהוצנַייא ףא ןליוק עסייה לפעלרעַײפ ןטימ ןראשסיורא
 : .עבורה

 ןףרעמארפוא יד ךימ טקנאדאב -- ,וטסלָאז ןבעל גנאל --
 ךיא .רעגניפ ץיּפש יד ףא ןציז ךימ טפערט ווָאקאי רעוואכ רעד

 רעד ןיא ךעלדנעּפש עגעקורט עכעלטע יד ךעיוק ןצנאג ןטימ זָאלבעצ
 ,קערוב א יו ,טיור ךיא ןיב ןיילא .עבורה

 וד זא ,עז ךיא -- .סיוא ךעליירפ רע טפור -- !ןגרָאמ-טוג א --
 .טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ ןציז טנַײפ טסָאה .ןיושראּפ רעקיצונ א טסיב
 טנפע -- ,ןרעמארפוא רעד וצ רע טגָאז -- ,עריוווד עמומ !ץעידָאלָאמ
 ,לאז יד ,לכיומ טַײז ,ףוא זדנוא

 רעואכ םאב טגערפ יז יװ ,ךיא רעה -- ?לגנִיי סָאד זיא רעוו --
 .ווָאקאי

 רעד ןופ טשרע !לטאי ליוװ א .רעטעבראטימ א רערעזדנוא --
 ערטיכ טערומשזראפ ןוא לכיימש א טימ ריא רֶע טרעפטנע --- !לדָאנ
 .ןַיײרא טנעה יד ןיא ךַײלג ןעמוקעג רימ זיא רע --- .גיוא ןא

 .סעומש רעייז ןָא טינ רימ טייג'ס ךַײלג ,ביוט טכאמעג ךיז בָאה ךיא
 -עגסיוא רעדיװ .רעכיב יד וצ ןעמונעג ךיז קידנגַײװש ןבָאה רימ

 -ילָאּפ יד ףא ייז טעטסָאמעג ןוא טריטרָאס ,שיט ןפא קעּפ עצנאג ןטָאש
 ;גערפ א ווָאקאי רעוואכ רעד ךימ טיג םעצולּפ .סעצ

 ?גנאג א ןגלָאפ רעשפע ךימ טסעוו --
 ,ווירב לקעּפ א טימ טשטָאּפ רעד ףא ךימ טקיש רע
 ,לטפעה אזא רימ רע טזַײװ --- ,ָאדָאד-ָא טָא .טינ רילראפ ,קנעדעג --

 ,ןבַיײרשרעדנאנאפ ךיז ןעמ לָאז -- ,ןרעדגיוו אב יו
 ײג .טעברא עקיזָאד יד רימ טלעפעג'ס ?ןגָאז ךיא לָאז יימעלאה

 ןגָאז ןעמ לָאז ,טינ ךימ טרא'ס .שטנעמ רענעמונראפ א ,ןיהא ייג --- רעהא
 !ךיא בָאה עגַיײד א ,לגנַיי-קיש א

 .גנוציז א ףא קעווא ווָאקאי רעוואכ רעד טייג רעטעּפש
 טינ םענייק וטסלָאז -- ,ןָא רימ רע טגָאז -- ,רעכיב יד וצ --

 ,ןזָאלוצ
 ,רימ ףא ןזָאלראפ ךיז טגעמ ריא --

 רימ ףא .ץראה קידנּפאלק קראטש א טימ טּפאכעגפוא ךיז בָאה ךיא
 .קערש רעטבעלעגרעביא ןופ רעיילש רערעווש ןימ א סעּפע ןגעלעג זיא
 -עגקעווא ַײרטעג יוזא ךימ סע טָאה רעװ .ךיז וצ ךיא םוק זַײװכעלסיב
 סנּפָאקוצ טגיילעגרעטנוא ןבָאה טנעה סעמעוו ?רעכיב קעז יד ףא טגייל
 ענעסקאוועצ סווָאקאי רעוואכ םעד ךיא עז רעבינגעק ?ןלאנרושז לקעּפ א
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 טביירש רע ,סיוא טזַײװ .לסקא םענעביוהעגפוא ןטכער ןַײז ,עציילפ

 רעד .ןגיוא יד ןיא ןקוק םיא עשוב א רימ זיא סעּפע .רעכיב יד ןַײרא

 ךיא ןוא ,רעכיב יד ןטיה טזָאלעגרעביא ךימ ךָאד טָאה ווָאקאי רעוואכ

 .יןרָאװעג ןפָאלשנא רָאג ןיב

 ייג ןוא ןגיוא יד סיוא ךיא שיוו -- !?זעגיוראב רימ ףא טַײז ריא ---

 ןיב ךיא יוזאיו ,טינ ןיילא סייוו ךיא -- .שיט םוצ וצ רעטמעשראפ א

 .ןרָאװעג ןפָאלשנא

 טעלג -- ,לָאמא טפערט סע .ךעלקערש טינ ,עשָאקשינ ,עשָאקשינ --

 .קילב ןכייוו ןַײז טימ ךימ רע

 ּפָארא זָאל ןוא ךיז ךיא רעפטנעראפ -- ,קידלוש טינ ןיב ךיא --

 .ּפָאק םעד

 .ןענאטשעגפוא ירפ וצ ,סיוא טזַײװ ---

 ...ןיינ ---

 ךיא ןא ןוא טכאנ יד ןּפָאלשעג טינ ןיב ךיא זא ,ןגָאז ךיז םעש ךיא

 .טוג טינ ךיז ליפ

 -עגנָא טנאה רעטקערטשעגסיוא רעד טימ טָאה ווָאקאי רעוואכ רעד

 ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .ךיז וצ ןָאטעג יצ א ןוא ןגיובנלע ןַײמ טּפאכ

 .רענערָאלראפ א ינק ענייז ןשיווצ

 ?טגוזעג טינ וטסיב רעשפע .רימ ןופ סיוא וטסטלאהאב סעּפע --

 ךיא קוק -- ?טנוזעג טינ ןיב ךיא זא ,טגָאזעג ךַײא טָאה רעוו --

 .רעווָאמ --- טנוזעג -- .טסנרע םיא ףא

 סָאװ ,טוג רעייז --- .עציילּפ ןיא ךימ רע טּפאלק --- ,טוג רעייז ---

 ךיד ךיא קיש דלאב ?ןעד עשז סָאװ רָאנ .רעיומ -- טנוזעג טסיב וד

 ,סנטייווצ ,ןוא .סנייא ריד וטסָאה סָאד .לָאטיּפש ןיא טלעטעצ א טימ

 קידנעטש ףא ןלָאז רימ ,טסליו וד ביוא ,ןדײרּפָא ךיז ןשיווצ ריִמָאל

 ןבָאה .סעמע םעד רָאנ ןגָאז ,ןענעקייל טינ לָאמנייק ,םירייוואכ עטוג ןַײז

 ?טדערעגּפָא רימ

 א קנילפ ךיז ךיא וט -- ?סעמע ןא ףא עקאט סע טניימ ריא --

 ?ןראנסיוא רימ אב סעּפע טליוו ריא יצ --- .ינק ענַײז ןופ סיורא שטילג

 אב ךיא רָאּפשראפ ,סעמע םעד ןגָאז קידנעטש רימ טסעוו וד זא --

 .ןראנסיוא סעּפע ריד

 םעד ןגָאז קידנעטש ךיוא רימ טעוװ ,ווָאקאי רעוואכ ,ריא ןוא ---

 ?סעמע

 סעכַײש ןייק ריד וצ ןבָאה סָאװ ,ןכאז עכלעזא ןדַײס .קידנעטש ---

 .טינ
 ,טנעָאנ רימ טרעוו ווָאקאי רעוואכ רעד זא ,ךיא ליפ טונימ רעד ןיא

 ןופ .רעדורב רענעגייא ןא יו שעמאמ .טסייה טנעָאנ סָאװ עקאט
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 טינ סעדיוס ןייק לָאמניק םיא ראפ רימ אב ןלעװ ןָא גָאט ןקיטנַײה
 .ןַײז

 ןיא ייג -- ,ךעלגנערטש לסיב א ןיוש רע טגָאז -- ,טציא ןוא --

 ,לָאטיּפש

 ?ןגרָאמ ןוא ,ונ --
 רעבלעז רעד ןיא ןייג וצ םוק ,טוג ןליפ ךיז טסעוװ וד זא ,ןגרָאמ ---

 געט רָאּפ א טסלָאז ,ריד ראפ ןעוועג טלָאװ רעסעב .טנַײה סָאװ ,טַײצ
 -- .ןענעייל וצ סָאװ ןבָאה וטסעװ ,ריד אנ טָא .םייה רעד ןיא ןציזרעביא
 .ךוב ןבָארג א טימ רימ טיג רע ןוא

 -פע .ןצראה ןפא טוג יוזא רימ זיא סָאװראפ ,טינ ןיילא סייוו ךיא
 א ןסָאלשעג רימ טימ טָאה ווָאקאי רעוואכ רעד סָאװ ,ראפרעד רעש
 ?דנוב

 גָאט רע ר עוו ש א

 רעביא ווָאקאי רעוואכ ןטימ ןעגנאגעגמורא ךיא ןיב גָאט ןצנאג םעד
 טָאה םוטעמוא .ןטייוצ םעד ןיא טלאטשנא-ןרעל ןייא ןופ .טָאטש רעד
 גנערטש טָאה רע ןעמעוו ןופ .ןגָאז וצ סָאװ ןוא ןָאט וצ סָאװ טאהעג רע
 טינ ,סעשזייד-קאב? :סאק א טימ עליפא ןפרָאװעגפורא ךיז ,טרעדָאפעג
 א טגָאזעג ,טבױלעג עקפאד רע טָאה ערעדנא *!ריא טַײז רערעל ןייק
 .טאהעג עָאנאה ןופרעד ןיילא ןוא טרָאװ םעראוו

 םעד רע טבַײר -- ,עריוט-דימלאט רעד טימ טלאה רעגרע --
 ?סרערעל עַײנ ליפיוזא ןעמ טמענ ּוװ ,קילגמוא ןא --- ,טגרָאזראפ ןרעטש
 ןזיב בייהנָא ןופ ןעיוברעביא ןעמ ףראד טלאטשנא-רעדניק ןצנאג םעד
 ,ףָאס

 ,ןייטשראפ וצ ןָא טינ ךיא בייה --- ?סָאװ בילוצ ---
 ןקיטנַייה אב רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,עלעראנ ,עלעראנ ,ךע --

 .םידמאלעמ עטלא טימ רעדייכ רעסיורג א ?עריוט-דימלאט יד גָאט
 טרָאד ןופ ןעייג רעדניק ?רעדייכ א -- טסייה סָאד סָאװ ,טסייטשראפ
 ןטלא םעד טניּפש עמ .סעקילאק ,ענענאטשעגּפָא ,עשיטאנאפ סיורא
 .סבעווניּפש ןטלמישראפ

 טינ ךיא בָאה דייר סווָאקאי רעוואכ םעד :ןַײז עדיומ ךיז ךיא זומ ָאד
 .ךעיומ ןַײמ ןיא טינ ךיז ןעּפױטָאּפ רעטרעוו עטצעל יד ,ןענאטשראפ

 טאמיק רע טַײרש -- ,ןעמוק ףראד רָאד רעטנוזעג רעַײנ א --
 ,טלעוו יד ןעיוברעביא טעוװ סָאװ ,רָאד א --- ,סיוא

 ..?ןעמוק רע ףראד ןענאוונופ ---
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 טייג ,ןעמוק ףראד סָאװ ,רָאד רעַײנ רעד זא ,רָאפ רימ לעטש ךיא
 ןוא ןעייג ,ןלייצוצרעביא טינ ,ןטאדלָאס ךאס א ,ךאס א .ןטאדלָאס יו
 א ךָאנ ןוא וועשראב טָאטש רעזדנוא ןציילפראפ ןוא רעהפוא ןָא ןעייג
 ,טעטש רעטרעדנוה ערעדנא ךאס

 .ּפאנק רעייז ךָאנ טסייטשראפ ,קאדושט ,קאדושט ,ךע --
 קיגראב טלגנעלשעג-לָאמש א ןיא ךיז טניפעג עריוט-דימלאט יד

 טרעיומעג ,ןעיניב רעטסעפ א זיא'ס .ענישטאראק רעד ףא ףיט ,לסעג
 -ליּפש א טימ ףיוה רעסיורג א -- רעיומ םעד םורא .לגיצ עטיור ןופ
 סָאד זיא טַײצ-רעמוז .ןטרָאג:טכורפ א ןוא םידימלאט יד ראפ ץאלפ
 טמעש עגישטאראק יד .סנירג ןטכידעג ןיא ןעקנוטעגנַײא לקניוו עצנאג
 גראביּפָארא ,טָאטש ןופ לייט רעקיגראב רעד זיא סָאד .רוטאנ ריא טימ
 -דלעפ ןוא ןזָארג עכיוה ,רעמייב יײלרעלַאק ןסקאוו גראב-ףורא ןוא
 ,טָאטש רעצנאג רעד רעביא ךיז טגָארטעצ ךעייר רעסיז רעייז .ןטייווק
 ןיא .סעקוס ןקעד ףא ךאכס ,סעּווש ףא סנירג ןסַײר ןעמ טמוק רעהא
 ןעור ןוא סעכָאּפשימ עצנאג רעהא ךיז ןבַײלקראפ ןציה עקידרעמוז יד
 ךיוא ָאד ןבָאה ,ךיא יו עכלעזא ,ערוועכ סעטּפָאכ .סנטָאש עליק יד ןיא
 .ןשינעטלעהאב עקידסעדיוס ןוא רעטרע ענעגרַאבראפ ערעייז

 -דימלאט רעד ןיא ןַײרא ןענַײז ,ווָאקאי רעוואכ רעד ןוא ךיא ,רימ
 סָאװ ,ייוו-ייוו .עקָאספאה רעסיורג רעד ןופ טַײצ רעד ןיא טקנוּפ עריוט
 ןעלסקא ,ּפעק ,סיפ ,טנעה :!רָאדירָאק ןגנאל םעניא ןָאטעג ךיז טָאה טרָאד
 -עמ ףא יירשעג א ,שאר א ,למוט א .ןטָאנקעגרעביא ןוא טשימעגסיוא
 :למיה םעד ןטלאּפש ןדלאווג יד !ןרעװ וצ עגוש

 "אכ דלאב לעװ ךיא !טנאה ןַײמ ּפָא רימ טזָאל !טנאה יד ,יוא ---
 .ןשעל

 ןטעב טינ ריד אב טעװ רע זיב ,לטיה סָאד ּפָא טינ ביג ,ןווּור --
 ,עליכעמ ןייק

 !ןטָאק-סעלאט םעד רעזאכ ןבָארג םעד ןופ ּפָארא טיצ --
 ...ןייצ יד ןיא !ןייצ יד ןיא גנאלרעד ---
 -ושעמ טימ ּפָארא ןעַײרש ןוא קנאב א ףא ןעייטש ךעלטאי עכעלטע

 ;סעליוק עקידענ

 ,עבאשז ענירג ,קיציּפש-קיציא
 ..עבאב יד גָאלש ,ןקעטש א םענ

 ,עליישטאפ עטיור, :ליּפש רערעליטש א ןיא ןליּפש ערוועכ ערענעלק
 ןיא ךרוטש א ראפ סעשָאפענ-סענָאקאס ךיז ןטיה ייז ."װָאלב ןוא ןירג
 רעקירעד ןוא ,רעיוא ןיא לָאנש א ראפ ,ּפָאק ןיא לראב א ראפ ,טַײז רעד
 עמ זא םערָאװ ,ןלעטשרעטנוא טינ לסיפ ןייק לָאז עמ ,עריומ ןעמ טָאה
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 ןוא ןקינייר ךיז גָאט ןצנאג א ןעמ ףראד ,ריפ עלא ףא גייל א ךיז טוט
 רָאדירָאק ןיא ָאד טייטש יינש-ןסאג םענעגָארטעגנָא םענופ .ןענעקירט
 ,םירוּפ ראפ ןסיורד ןיא יו ,עטָאלב עטעגזדאוועצ אזא

 טימ זיא ,רעטנרָאצרעד א ןוא רענעגָארטעצ א ,ווָאקאי רעוואכ רעד
 טעװ רע זא ,טניימעג רָאנ בָאה'כ .רעמיצ-רערעל ןיא ןַיירא סאק ןדליוו
 .ןַײז סעריוד טרָאד רערעל עלא

 םידמאלעמ --- ,לָאק ןַײז טרענודעג טָאה -- ,ריא טַײז םידמאלעמ --
 ..ךיז טוט ךַײא אב רָאדירָאק ןיא סָאװ ,טעז טייג ,ןעלטַײט יד טימ

 ןעלטיה ,למיוועג ןקישאר ןסיורג םעניא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 -עגנַײא ןעמ טָאה ןאמערוועכ א םענייא ,ןטַײז עלא ןופ ןגיולפעג ןענַײז
 רעשפע ןוא ,טנאוו רעד וצ טראּפשעגוצ ,ָאטלאּפ רעגנאל א ןיא טלקיוו
 .ןָאטעג רעגלאוו א ךיז םיא ףא ןבָאה ןטאי קילדנעצ א

 ,עלעטייק א ףא ענסנעּפ ןיא ,רערעל רעראד רענעגיוצעגסיוא ןא
 א רעיא ןראפ טריפעג טָאה ,לדרעב רעטיש ןריושעג ץרוק א טימ
 .ץערעכָאב ןשּפיה

 רעגרע זיא ווענאג א -- ,טנרעלעג ךַײא ךיא בָאה -- וויונגיס יול ---
 רעכָאב םעד טגנאלרעד רערעל רעראד רעד ןוא -- ,רעזמאמ א ןופ
 .שטאפ ןקידנעגנילק א

 -- ןרערט טימ לגנִיי סָאד ךיז טשאוואב -- ...עריומ יניודא --
 רימ ןלָאז טנעה יד ,םייהא ןעמוק ןבעלרעד טינ לָאז ךיא ,עריומ יניודא
 ...םעסָאי רעקיכעלַײק א ןבַײלב לָאז ךיא ...ןרעוװו טמיילעג

 סיורא טגנירּפש ,ןַײרא זיא ווָאקאי רעוואכ רעד ןיהּוװ ,רעמיצ םענופ
 -ראפ טימ ןוא ןגיוא עטאוועקנאב ,ענעקָארשרעד ,עסיורג טימ רערעל א
 רעביא טּפאכ ןוא םענָאּפ עטציוושראפ סָאד טשיװ רע .ןּפיל עטמיוש
 :םעטָא םעד רעווש

 טוט סָאװ ,עשיומ .ךעייצער א ,ןעלזאג א ,וועסייא רעסעמע ןא --
 .ןעמוקעג זיא רעדרעמ רעד ...לגנִיי סָאד ּפָא טזָאל ?עשיומ ,ריא

 ,ןטָאש א יװ ,סיוא ךיז עשיומ טיצ --- ?ווָאקאי רעוואכ רעד ?רעװ ---
 ,טנאוו יד יוװ ,ךיילב טרעוו ןוא

 טייהרעקידעבעל זדנוא ןופ טדניש רע ?עשיומ ,ריא טסייוו סָאװ --
 ןַײמ .קאלש םעד םיא ןופ ןעמוקאב ךיא לעװ זיא-טינ'ס-ןעוו .לעפ יד
 ,רָאה א ףא ךיוא יוזא טגנעה ץראה

 יד טנפעעגרעדנאנאפ טיירב ווָאקאי רעוואכ רעד םעצולּפ טָאה ָאד
 :רעמיצ-רערעל םענופ ריט

 א טסייה סָאד .ךַײא אב זיאס םענעג א ראפ סָאװ ,טעז ,טאנ --
 ?לוש עשיטעווָאס א זיא סָאד זא ,ןדײרנַײא רימ טליוו ריא ןוא ?לוש
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 טימ ןדלָארט ןיא עלעגנַיי א ןפָאלעגוצ זיא -- !עריומ יניודא ---
 טולב טזָאלעג ךיז טָאה קָאטשנַײװ עלעסָאי אב -- .ןרעטש ןטלַײבעצ א
 גנאל יוזא ןוא ָאטלאּפ א ןיא טעטוקעגנייא םיא טָאה עמ .זדלאה םענופ
 ..!גנאל יוזא ,ןגָאלשעג

 טינ זא ,סיוא ךיז טזָאל .ןעלעסָאי וצ ןבעגעג זָאל א ךיז ןבָאה עלא
 רערעל יד .טולב סָאד טזָאלעג ךיז טָאה זָאנ רעד ןופ רָאנ ,זדלאה םענופ
 רעוואכ ןראפ ןרעפטנעראפ ךיז ןעמונעג ןוא טמעטעעגּפָא רעגנירג ןבָאה
 :ווָאקאי

 זיא םיוצ א םענייא ןדעי ףא ןָאטנָא ...ךעלגנִיי ?ריא טליו סָאװ --
 .ךעלגעמוא

 טָאה -- ,רעדניק ןייק ףא טינ ,דרעפ ףא ןָא ןעמ טוט ךעלמַײצ --
 ריא -- ,םענָאּפ סָאד ןכָארבעג ןוא טמירקעג ווָאקאי רעוואכ םאב ךיז
 עליפא טָאה ריא !סעמָאשענ עשרעדניק זיא סניוזא סָאװ ,שטָאכ טסייוו
 --- ,טנאה רעד טימ ךאמ א זָאלסגנונעפָאה רע טוט -- ,ךע .טינ גנונא ןייק
 ןוא ,סרעיצרעד ןַײז ןעמ ףראד םעדיוק ?ןדייר וצ ָאד זיא סָאװ ןגעוו
 ,רערעמ טינ ,רעדייכ ןסיורג א ןופ םידמאלעמ טַײז ריא

 -ץנּפָארא טימ ןעייטש ,טלגנירעגמורא םיא ןבָאה סָאװ ,סרערעל יד
 זיא סָאד .ןרעפטנע וצ םיא ןַײא ךיז טלעטש רענייא רָאנ ,זענ עטזָאל
 ןראפ ץערעכָאב םעד טריפעג טָאה סָאװ ,רערעל רעראד ,רעגנאל רעד
 .שטעּפ ענעקורט טגנאלרעד םיא ןוא רעיוא

 ןייק ייז ףא ןבָאה רימ זא ,ווָאקאי רעוואכ ,ריא טניימ טסיזמוא --
 -דימלאט ןיא טעברא ךיא זא ,ןרָאי לסיב ןייש א ןיוש .טינ עכָאגשזאה
 ךיז ןעמוק ןלָאז ןרעטלע יד זא ,לאפ אזא ןעוועג טינ ךָאנ זיא'ס .עריוט
 עליהעק רעד ןופ סענָאטאמ ןוא סעטָאמארג ץוכ .סרערעל יד ףא ןגָאלק
 .טסּוװעג טינ טשינרָאג ןופ רימ ןבָאה ,עווארפוא-טָאטש רעד ןופ ןוא
 ,סרערעל ענעראפרעד עטלא ,זדנוא טקידיילאב ,ווָאקאי רעוואכ ,ריא ןוא
 .ןעיָאזיב םוצ זדנוא ריא טלעטש לָאמעלא ...טירש ןוא טירט ןדעי ףא
 ןכאמ זדנוא לָאז עמ ,ןזָאל טינ ךיז ןלעוװו רימ .ןשטנעמ ךיוא ןענַייז רימ
 .ךַײלג עטָאלב רעד טימ

 עקירעטיצ סָאד טרעכעהעג רערעל רעראד רעד טָאה רעטַײװ סָאװ
 :טגערעגפוא רעמ ךָאנ ךיז ןוא טפול יד טּפוזעג רעווש ,לָאק

 ..ּפעק עטגיינראפ טימ ךַײא ראפ ןעייטש ןשטנעמ עטרָאיאב --
 ךיא .רעדניק יד ראפ ןבעל ץנאג רעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סרערעל
 ,טזָאל ,ןיינ ,ןיינ .עריוט-דימלאט רעד ןופ ןייגקעווא גָאט ןקיטנַיײה ןָאק
 ןרעטאּפ טנוזעג רעזדנוא .ןסיוו סע טגעמ ריא ,רעביא טינ ךימ טגָאלש
 סע ריא טפראד ,גָאגאדעּפ א ןיילא טַײז ריא בוא .רעדניק יד אב רימ
 ,עּפראכ א זיא סָאד ..."ןעלטַײט יד טימ םידמאלעמ, ןפורנָא .ןייטשראפ
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 ,טָא ,טָא ,רעביא םיא אב ךיז טסַײר לָאק סָאד -- .עּפראכ עסיורג א
 ...םוא רע טלאפ

 !רעסאוו לסיב א ןעשיומ טגנאלרעד --
 ,רעמיצ-רערעל ןיא ןַיײרא ןעשיומ טריפ ---

 ליטש רעד ןיא ךיז טיירפ -- !טגָאזעגנַײרא םיא רע טָאה ,ךֹא --
 -- .ןגיוא עטאוועקנאב ןוא ענעקָארשרעד עסיורג יד טימ רערעל רענעי
 עקאט רע לָאז .ןדכאּפ ןייק טינ זיא עשיומ .רע ןָאק ,ליוו רע זא ,עשיומ
 ןשידִַיי ןטלא ןא ףא קידנטַײר ןרָאפ טסייה סָאװ ,ַײטלוה רעד ,ןסיוו
 ,טנעגילעטניא

 יד .ןעגנולקעצ זייב ךיז טָאה קָאלג-עריוט-דימלאט רעסיורג רעד
 רעד גנאל ךָאנ טגנעה רָאדירָאק ןקיטָאלב ןיא .טקידנעעג זיא עקָאספאה
 ןיא רערעל יד ךיז ןביילקראפ ןסאלק יד ןיא ןייג וצ טָאטשנָא .שיורעג
 יז טימ טנרעל טרָאד .גנוטאראב רעקידנעגנירד א ףא רעמיצ רעייז
 .ווָאקאי רעוואכ רעד קעלָאב

 ,.רעטפעלפעג א ןצנאגניא רָאדירָאק ןיא ןייטש רעטַײוװ בַיילב ךיא
 ןופ ךיז ןָאק ךיא ןוא ,טסאל עקידעריומ א ןטַײײז עלא ןופ טקירד סעּפע
 טכארבעג ווָאקאי רעוואכ רעד ךימ טָאה סָאװ בילוצ .ןעיירפאב טינ ריא
 ?רעהא

 טימ ,ענעדִיי עטיירב עקירעדינ א ,עטרעמיוש יד ךרודא זיא ייבראפ

 ןופ םינָאמיס טצראטשעגסיורא ןבָאה'ס ןכלעוו ףא ,םענָאּפ שלבצנאמ א
 .סעלָאלק עטיוט טימ ןטלָאשעג ןעמעלא טָאה יז .לדרעב ןטָאשעגסיוא ןא

 טָאה ןענאוונופ ?םידָאמושעמ ,ךעיוק ךַײא וצ ןעמ טמענרעד ווו ---

 ?סיוא טינרָאג ךַײא טּפאכ ךעור רעד ?ּפָאק ןַײמ ףא ןעמונעג ךיז ריא
 ןשאוועג ירפרעדניא טנַײה טשרע .זַיײוװקיצניײא ךַייא ךיא לָאז ןרעװנָא
 ,יוא .דיראי א ךָאנ יו ,עטָאלב אזא טייטש'ס ,ןוויימ א טסיב ...ןלָאּפ יד
 ?םענעג ןקיזָאד םעד ןופ ןזיילסיוא ןיוש ךימ וטסעוװ ןעוו ,ינעטָאג

 :ןענאטשעגוצ ךיוא רימ וצ זיא יז
 ןעוועג םעַייקעמ ריד טימ ןיוש זיא שריומ רעד ,ָאבאה:ךורָאב ,א --

 עכָארב א !יוזא טוג .ריט טַײז רענעי ןופ טלעטשעגסיורא ןוא עווצימ יד
 עטמעלקעגפיונוצ רָאּפ א רימ יז טזַײװ -- ףעוועטאק !טנעה ענַײז ףא
 סעקישטנאק טימ ךַײא ןעמ ףראד ןגָאלש ןוא ןענעגראה -- .ןטסיופ
 ,םינָאלזאג ןסקאווסיוא ךַײא ןופ ןלעוו טינא ,טָארד ןופ

 .עריוט-דימלאט רעד ןופ טינ ןיב ךיא ,וינעמומ ---
 1!?וצינטאיּפ אנ אדערעס קאי ,טמירקראפ וטסייטש עשז סָאװ -

 ןפא ךָאװטימ רעד יװ :טַײטאב ךעלבעטשכוב .לטרעװכַײלג שיניארקוא ןא 1
 ,קיטַײרפ
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 ,ןשטנעמ א ףא ָאד טראוו ךיא --
 טראוועגוצ ןשטנעמ ןפא וטסלָאװ רעשפע ?ןשטנעמ א ףא ?יוזא --

 ,עטָאלב יד רעהא ןגָארטנָא טינ ,ןסיורד ןיא

 ?עילאק ָאד ןעד ךַײא ךאמ ךיא --
 -עמ טינ זיא ןסיורד ןיא .סיורג גונעג ריד ןָא זיא שעדקעה רעד --

 !ןסיורד ןיא סיורא .ןרעוװ ןריורפראפ טינ טסעוו ,ןקוס

 ,ןגלָאפ טזומעג יז בָאה'כ .ךיא בָאה עריירב רעדנא ןא
 ,רָאדירָאק ןיא יו ,רעסעב ךאס א שערייפעב עקאט זיא ןסיורד ןיא

 ,עטגַײװצעצ יו ,ךעלעקשטיר עקידנעלמרומ .רעכעליירפ עליפא ןוא
 ןופ .יירד א רָאנ ךיז טסוט וד ּוװ ,םוטעמוא ןסילפ ,ןרעדָא עקידעבעל
 יו זַײא עקיטױק עסיורג סָאד טרעװ ןרעסאוו עקיפיול-דניוושעג יד
 ןעוו .טירט יד רעטנוא קאמשעג טעשטמָארכ סע ןוא ,ןטינשעגרעטנוא
 ץעגרע ּוװ ןעוועגסיוא ךיא טלָאװ ,ךיש יד ןיא ןַײרא טינ רימ טניר סע
 ,טקוקעג ,טָאטש רעד רעביא ןעגנאגעגמורא םאטס טאלג ,עקשטיר א
 ןוא יינש םענעגנאגעצ-סאנ ןרעביא םורא ןעמיווש סנטילש עשרעיוּפ יו
 ,סעילָאק עטרעסאוואב-ףיט ךיז ךָאנ ןזָאל

 סווָאקאי רעוואכ םעד סעציילּפ ענַײמ רעטניה ךיא רעהרעד םעצולּפ

 ;לָאק

 טמעטָא -- ..ופ-ופ .שינעמיווש א ןוא שינעניר א ?א ,גנילירפ ---
 סָאד ןרעה טינ רעמ ןבעלרעד לָאמא ךיא לעװ ןעוו -- .ּפָא רעווש רע
 עג ךיז טָאה טרָאד סָאװ ,ןעזעג שטָאכ וטסָאה ?עריוט-דימלאט טרָאװ
 ?רערעל יד וצ ךיז ןדנעוו רעדניק יד יװ ,ריד טלעפעג יװ ןוא ,ונ ?ןָאט
 .רעמיצ-רערעל ןיא ןַײז טפראדאב טסָאה ..."עריומ יניודא ,עריומ יניודא,
 ןסַײרעצ טלָאװעג ,ףלעוו יד יװ ,רימ ףא ףורא ןענַײז ,רענייא יו ,עלא
 ךיא .טכערעג ךָאנ ןענַײז ייז ,עסַײמ א רָאנ רעה .ךעלקיטש קיטש ףא
 רימ זיא ,עשיומ ,טרָאד רע טסייה יו ,רעכיוה רעד זא ,ןגָאז ריד ףראד
 ןפעלשסירא ןטרָאד ןופ ןעמ ןָאק עקינייא ךָאנ ןוא ,ןלעפעג דָארג
 יז ןופ ןכאמ ףָאסלָאקפָאס ןוא ןסרוק-סגנוטיירגרעביא ףא ןקיש
 .רערעל

 א טימ ווָאקאי רעוװאכ רעד ךימ טקיש סָאװ-סעּפע זיב לַײװרעד
 ןוא עיזאנמיגָארּפ רעד ןופ רָאטקעריד םוצ סָאר טַײז רענעי ףא טעקאּפ
 רעוװאכ םוצ *דורטנאסדעמ; ןיא ןּפאכנַיירא ךיז סגעוונייא ךימ טעב
 עלעטעצ א ןבעגרעביא ןוא דלעפמָארב רעטקָאד םוצ רעדָא ָאקנירג
 .עריוט-דימלאט רעד וצ רעטקָאד א ןקיטסעפוצ ןגעוו

 טמאשואה התעשמהס טתששומאא העקינאאטק ומאהאוסאפ וםתממתהתה 'טתותת) סמםאתההת (טםאטאפאה סאאטאהאאפ אעממאהו !םאנאמפאה וממטמשאה אוואו טאשהשאה טמסאואהאה הםמאההוה טאאמאחמא טפאואשהמ םעטממאמו םממעהמומ= הםו



 ןָאל ךיז רימ ןלעװ ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ זא ,ךעלגעמ
 טציא .ןַײרא געװו ןיא עינאּפמָאק רעצנאג רעד טימ ןוא ןעלרעב טימ
 -ניו רעד זא ,ןענעכער ןָאק עמ .ןטלאהּפָא טינ טסערפ יד זדנוא ןלעוו
 ,ענייש ןטראוורעד ףראד עמ .ןעגנאגעגקעווא ,טָאג ןעקנאד ,זיא רעט
 ןטימ ןסעומשכרוד ךיז טנכערעג ךיא בָאה טנַיײה דָארג .געט עמעראוו
 ,ןענעגעזעג ךיז קיטַיײצנײא ןוא ןעקנאדאב ,גיוא ףא גיוא ווָאקאי רעוואכ
 םאב גָאט רערעווש רָאג זיב א ןעוועג טנַײה זיא סעכָאלוצ ףא יו רָאנ
 ,ווָאקאי רעוואכ

 טָאה ,קירב יד טעקאּפ ןטימ ןעגנאגעגרעבירא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ
 רעד -- ?רעװ טסייו ריא -- דרעפ א ףא קידנטַײר טגָאיעגנָא ךימ
 .רעדגיוו ,רענַײמ רעוואכ

 סעקשיוו יד טיצראפ ןוא ךעליירפ סיוא רע טפור --- !װָארָאדז --
 ?טינ ךיד ןעמ טעז סָאװראפ ...ורררּפט -- .דרעפ סָאד ןטלאהוצנייא ףא

 ,ןרעדגיוו ןיא עז ךיא .ןעמיראב טלָאװעג ךיז טָאה רע סָאװ טימ טָא
 טציז רע יו ,ףורא ףא קוק ךיא סָאװ ,עָאנאה קראטש םיא טוט עס זא
 ,קידלדָאג יוזא לטָאז ןיא

 לעװ ךיא ?סיפ ענָאיזאק ןענַײז רימ אב ?וטסניימ ןעד עשז סָאװ -
 ןא ןַײז טנַײפ בָאה ךיא ?עטָאלב רעד ןיא ןעקּפָאיט ןייגמורא ייז ראפ
 עװעילָאכ רעקניל רעד ןיא וצ טּפאלק רע -- .סערָאשעמ רעקיטסיזמוא
 ןראפ .ןבעגעגסיורא רימ ןעמ טָאה טערג ןוא -- .לוויטש םעַײנ םענופ
 ןא םענַײמ ראפ ןעלטעצ יד ןיא ךיז טנכער רע ,רָאּפ א ךיוא ןדייז
 .דץענעוועדשזיא

 -גולק א ,סקידלּפאצ א ,סקידעבעל א ןרעדגיוו אב זיא גיוא ןייא
 -רעד ,קנּוװ ןשירעזמאמ א ןוא עלעדנייכ קיצנוק א טימ ,סנבירטעגכרוד
 טקוק ,טעגַײדראפ ,עקָאסָאק סָאד ,גיוא עטייווצ סָאד רעבָא זיא ראפ
 טגיל טעמוא רעטרעווילגראפ אזא סעּפע ןוא .טנרָאצאב טלעוו רעד ףא
 טקנוּפ -- בַײל ןרעביא ךרוד שזא טייג ליורג א ,טעַײטראפ םעד ןיא
 ןַײמ ןיא זא ,סיוא רימ ךיז טזַײװ טפָא .גיוא ןטנוזעג םענופ ךעּפייה רעד
 םעלָאש טינ לָאמנייק ךיז ןשיוצ ןענָאק סָאװ ,סרעדגיוו ייווצ ןציז רעוואכ
 ,ןכאמ

 רָאּפ א ןבעגסיורא ךיוא ריד לָאז עמ ,טעװסָארּפטילָאּפ ןַײד גָאז ---
 טעװ עכולעמ יד .ןלאפּפָא טשינרָאג םיא ןופ טעוו'ס ,עשָאקשינ .לוויטש
 דרעפ םענופ ּפָארא ךיז טגייב רעדגיוו -- .ןדַײל טינ קעזעה ןייק ןופרעד
 טקאּפעגלופ ןענַײז םָאקדָארּפ ןיא --- :טייהרעליטש ןַײא רימ טמיור ןוא

 .טלאהסיוא סנצעמע ףא ךיז טניפעג סָאװ ,שטנעמ א 1
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 -- ,וצ םיא וצ ייטש .סעקטנָאיאמ עצנאג .וווט-לָאק טימ ןדאלקס יד
 ךיז לעטש .ורוצ טינ טונימ ןייא ןייק ףא םיא זָאל --- ,ךימ רע טנרעל
 -טיונ יד ןפלעה לָאז עמ ,ןָאקאז א ןאראפ .גיוא ןפא עמלעב א יװ ,םיא
 ןלופ ןטימ םיא גָאז .טסטעברא וד ןעוו ,ךָאנ טארפיב ןוא עקיטפרעדאב
 ."טסאלוו עקסטעווָאס יד ךיוא עיוב ךיא, :טינ ךיז םעש ,ליומ

 ךיא רעפטנע רעוואכ ןַײמ ןופ עשָארד רעקידוװערעלאב רעד ףא
 עמלעב ןייק ןַײז טינ םענייק ליוו ךיא זא ,קיטולבטלאק ץנאג עקפאד
 .קעװא ךיא רָאפ יװַײס .ןטעב טינרָאג םענייק אב לעװ ןוא גיוא ןפא

 ?ּפָאק ןיא עילָאקנאמ א ןַײרא ריד זיא לָאמאכָאנ --
 .ןגיה ןייק ראפ טינ ,רעדגיוו ,ןענעכער ןיוש ךימ טסגעמ ---
 ?גנאל ףא --
 .קידנעטש ףא --
 ?עמאמ ןַײד ןוא --

 ,ָא ,עמאמ יד .ענטומעלאק לסיב א רימ טרעוו רעטרעװ יד ןופ
 ןבעגכָאנ טינ ןָאק ךיא רָאנ ..סענָאמכאר א זיא ןעמאמ רעד ףא

 .ךעלרעטסעווש יד טימ ָאד לַײװרעד טבַײלב עמאמ ןַײמ ---
 ,ךיז טכארטאב !ףעקנעב וטסעוו ,יוא !עטַאראכ ןבָאה וטסעװ ,יוא --

 טָאה ךָאנרעד ,טונימ ייווצ ענייא ןיא טַײקשיראנ א ּפָא טוט שטנעמ א
 רעדגיוו --- ?טסייה סָאד סָאװ ,טסייטשראפ .עטָאראכ ןבעל ץנאג א רע
 ןצראה ןיא ףיט .רעטַײר רעטינעג א יװ ,לטָאז ןפא סיוא ךיז טכַײלג
 .ענאקעמ םיא ךיא ןיב

 ןּפאכ טינ ןיוש ןָאק ךיא .טרָאװ א זיא טרָאװ א ,רעדגיוו ,ןיינ --
 עצנאג א ןענַײז רימ ?ןגָאזּפָא ןייג ךיז לע ךיא ,טסייה סָאװ .קירוצ
 .עינאּפמָאק

 --- !טנוזעג ַײז .דניק ןיילק ןייק טינ ןיוש טסיב .ךאז ןַײד זיא'ס --
 ןרעביא ּפָאלאג ךיז טזָאל ןוא דרעפ סָאד ּפָא ווארב טעװערעק רע
 .ךאילש

 א .ךיז ןענעגעזעג אזא ןופ עמָאשענ רעד ףא טסוּפ טרעװ סעפע
 לעװ ןרעדגיוו .ןעמעלק טימ יו ,םורא ךימ טּפאכ סָארדראפ רערעטיב
 -סיוא רימ ךיז טָאה טסיזמוא !טינ לָאמנייק .ןעז טינ לָאמניײק ןיוש ךיא
 ןַײמ טימ ךיז ןענעגעזעג סָאד ןַײז טעװ ץלא ןופ רערעווש זא ,ןזיוועג
 זא ,טגיימעג בָאה'כ .רעוואכ ןטסרעַײט ןוא ןטסעב ןַײמ טימ ,רעוואכ
 ןדייר ןוא לזַײלק ןלעג ןיא טכאנ עצנאג א ןעייווצניא ןציז ןלעוו רימ
 -עצ ךיז רימ ןבָאה גנירג וצ סעּפע ...גָאט ןרעוו טעוו'ס זיב ,ןדייר ןוא

 סָאד .ָאי .סנַײז דרעפ סָאד ןעוועג זיא קידלוש זא ,ןַײז ןָאק'ס .טדייש
 ...טרעטשעג ךאס א רעייז זדנוא טָאה סנַײז דרעפ
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 ןַײרא טלעװ רעסיורג רעד ןיא

 -סיוא לעיצעּפס רימ ראפ טעוו ווָאקאי רעוואכ רעד זא ,ךיז טכיר ייג
 -נאווצ ןוא סקעז ראפ ןיול ןַײמ ןַײז לָאז סָאד ןוא ןטקודָארּפ ןבַיײרש
 -נַיײה זיב טסּוװעג טינ בָאה'כ .טזַײװ ןבשזעכ רעד יװ ,טעברא געט קיצ
 ךיא קילדעוו .עכריט ןַײמ ראפ ןלָאצאב רימ ףראד עמ זא ,גָאט ןקיט
 סָאװ ,רעכיב יד ןעוועג גונעג ץנאג ןענַײז ,טעװערָאהעגרעביא ךיז בָאה
 יז בָאה ךיא ,ייא .םייחא ףא ןבעגעג רימ טָאה ווָאקאי רעוואכ רעד
 ?קידלוש רימ זיא עשז רעוװ ,טנעיילעג טינ

 טדערעגּפָא טינ ןוא טדערעגוצ טינ ךימ טָאה ווָאקאי רעוואכ רעד
 .עיסענ רעד ןופ

 טעװ רעדורב ןטימ זא -- ,רע טכאמ --- ,טסייטשראפ וד ביוא --
 לעװ ךיא .טוג עדאווא ,עסייטכאמ זיא ,רעסעב ןוא רעגנירג ןַײז ריד
 -נייא ךיד טַײצ רעד טימ טנכערעג בָאה'כ שטָאכ ,ןדירפוצ ןַײז רָאנ
 ,זיוהרעדניק ןיא ןענעדרָא

 ןסיז אזא טימ סעּפע ןוא ףיט רימ זיא "זיוהרעדניק, טרָאװ סָאד
 ןגעוו טליײצרעדעגנָא םיא ךיא בָאה טסיזמוא .ןצראה ןיא ןַיײרא קעטייוו
 -רעדעגנָא ,טכאנ רעד ןופ רעסערג םעלָאכ םעד טכאמעג ,ןקילג יד
 רעטוג א ףא שטערווישז ןיא ןלעטש ךיז טעװ רעדורב ןַײמ זא ,טלייצ
 יד טימ עמאמ יד ןעמענסיורא ךיוא רע טעװ טַײצ-רעמוז זא ,עלעטש
 "רעד טינ ווָאקאי רעוואכ םעד רָאנ ךיא בָאה ךאז ןייא .ךעלרעטסעווש
 עצנאג א ךיז ןזָאל רימ ןיהּוװ ,לטעטש םענעי וצ ,ןיהא זא ,טלייצ
 זא ,טינ עליפא טסייוו רע ...סופוצ ןייג ןעמוקסיוא טעװ ,עינאּפמָאק
 .יה ָאד ךיז טניפעג רעדורב ןַײמ

 -ראפ א רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמורא זיא ווָאקאי רעוואכ רעד
 -דָאמ סעּפע רע טָאה םעדכָאנ ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,רעטכארט
 רעד טימ ןעמונראפ ןוא טלעטשענּפָא ךיז ,ןּפיל יד ןעמונעגפיונוצ ענ
 .ןזיורק ענעפרָאװעצ עסיורג יד טנאה רעצנאג

 א .קעװא טסרָאפ וד סָאװ ,דָאש א ןגעווטסעדנופ ?יוזא ,יוזא ---
 -עג רימ טסיב וד זא ,סעמע םענייר םעד ןגָאז ריד ףראד ךיא !דָאש
 ןרעװ טעװ עריוט-דימלאט רעד ןופ יװ ,ןעז טינ עליפא טסעװ .ןלעפ
 ייוצ ךָאנ עזָאלמײה יד ראפ ןענעפע ןלעװ רימ יװ ,לוש-טעברא ןא
 רימ ןלעװ סרערעל עטלא יד ראפ .םייה-לוש א ךיוא ןוא רעזַײחרעדניק
 טעברא עלאסָאלָאק אראס .ןסרוק-טיירגרעביא ןריזינאגרָא לעיצעּפס
 .רעד טינ וועשראב רעזדנוא וטסעװ םורא רָאי א ןיא .ןָאפ טייטש

 .ןענעק
 ?עמאמ ןַײמ טימ עלַײװרעד ןַײז טעװ סָאװ ןוא ,ונ --
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 ,ןטעברא ןביײהנָא ןכיגניא טעװ ,ךיא ביילג ,עמאמ ןַײד ---
 .עשָאקאב א ךַײא וצ בָאה ךיא ,ווָאקאי רעוואכ --
 ?ענייהעד ---

 ?םייחא ףא רעכיב ןעמענ לָאז עלעמָאכ זא ,ךעלגעמ זיא רעשפע --
 .דעמסעב ןסַײװ ןיא סעצנעשזעב ערעדנא ךאס א טימ טניווװ עלעמָאכ
 -ָאכ .עינעה עמומ ריא אב ךיז טניפעג ןוא עמיוסעי א זיא יז .שער
 ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יוװ ,רעכיב יד ןטיה טצוװ עלעמ

 ?ענייד עוויורק א ,עלעמָאכ יד ,יז זיא עשז רעוו --
 שערדעמסעב ןיא רָאנ ,ענייכש ןייק טינ ןוא עוויורק ןייק טינ --

 -יק אזא ךיז ןיא טָאה יז .םיטיילּפ עלא ראפ טסיירט א עלעמָאכ זיא
 ריא אב זיא רעדניק עניילק ,ןקנארק א ןכאמ טנוזעג ןָאק סָאװ ,ףעש
 ,סעִיכ סָאד

 עכלעזא ,טראוו ,רָאנ טראוו .סעפיראכ א ...עוואקיצ !אוויוא --
 טסַײר --- ,ימזָאװ טרָאשט ,טרעהעג טינ םענייק ןופ ךָאנ ךיא בָאה דייר
 -ָאכ ןַײד ןבעג ךיא לעוו טגנידאבמוא --- ,סיורא םעצולּפ םיא אב ךיז
 .קעטָאילביב ןיא ןעמוק טנַײה עליפא יז לָאז .רעכיב םייהא ןעלעמ
 ןוא --- ,ריד טימ ןענעגעזעג ךיז דָאש רערעסערג א ךָאנ רימ זיא טציא
 .ןעלגילפ ענַײד טיה -- ,ךיז וצ טקירדעגוצ ךימ ךעיוק טימ טָאה רע
 ןוא טַײװ ,ןעילפ טַײװװ רעייז ךָאנ וטספראד ,גנוי טסיב ןאמזלָאק
 ...ךיוה

 ?ךיוה ,טַײװ ,ןעילפ ,לגילפ סניוזא זיא סָאװ ,טינ ןעד ךיא סייוו
 ןעמונעג םענייניא עלא ןוא ,רעטרעװ עטעשַאּפ עכלעזא ,ךיז טכאד
 א טָאה וװָאקאי רעװאכ רעד .טַײטאב סָאד סָאװ ,טינ ךיא ייטשראפ
 רָאנ ,רעטרעװ עכעלנייועג עמאס יד טימ ,ךיז טכאד ,ןדייר עוועט
 ערעװש א רעיײז רימ ראפ ןזיא קנאדעג םוצ ךיז ןעוועטנורגרעד
 ,עכָאלאה

 לעװ ךיא .לווירב א ןַײרא ףראוו ,טַײקכעלגעמ א ןבָאה וטסעוו ---
 -ראפ ,טוג יוזא טינ ןַײז ריד טעװ רעמָאט .ןרעפטנע קידנעטש ריד
 -עגייפ עגנירג ןייק .ןרָאפ וצ ךַײלג םוק ןוא סעילבָאלַאה יד עווערעק
 ,עבראה א זיא טַייצ יד .םעזוב ןיא ןגייל טינ לָאמנייק ךיז וטסלָאז ךעל
 יד .עכעלרעפעג א עליפא ןשטנעמ עקינייא ראפ ,עטגנערטשעגנָא ןא
 סָאד טעיסָאק ןוא ןגעוו עלא ףא דרעװש רעד טימ טעכָאפ עיצוילָאװער
 רעטָאּפ ןזומ עמ םערָאװ ,סעקיזדוב ןוא סעקלכעטש יד ,זָארגדליװ
 יד קעווא ןעמענ סָאװ ,ןטיזאראּפ יד ןופ לָאמעלא ראפ לָאמנייא ןרעוו
 ןטימ ןרעוו ןטָארעגסױא ןוומ יײז .דרע רעד ןופ ןטפאז עטסעב
 ןענַײז עטגָאלּפעג ןוא עטקירדרעטנוא ןענָאילימ ןופ דנאל א .לצרָאװ
 א ,עַײנ א ןעיוב ןליוו ןוא ןענאריט עלעפייה א ןגעק ןענאטשעגפוא
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 סָאד סָאװ ,עקרעדורב ,טסייטשראפ .טלעו עשיטסינומָאק ,עַײרפ
 !טלעוו עשיטסינומָאק א !טסייה

 סָאװ .ךעלדנעטשראפ טינ ךיוא רימ ןענַײז רעטרעװ עקיזָאד יד
 -ָאװער רעד וצ סעקיזדוב יד טימ זָארגדליװ סָאד טָאה סעכַײש א ראפ
 דרעװש א טימ ןעכָאפ ,עיצוילָאװער יד ,יז ףראד סָאװראפ ןוא ?עיצויל
 ?ןעיסָאק ןוא ןגעוו עלא ףא

 -לכעטש ןאראפ ךָאנ זיא טָאטש ןיא זדנוא אב ,ווָאקאי רעוואכ --
 ?ןעיסָאק ףראד עמ סָאװ ,סעקיזדוב ןוא סעק

 !טירש ןוא טירט ףא !ןאראפ ןימ א ךָאנ ,אהא --
 -ָאװער רעד ןופ דרעװש יד טינ רעהא טמוק עשז סָאװראפ --

 ?עיִצויִל
 ..ָאד ןיוש זיא יז --
 ?ןיוש טעיסָאק יז ןוא --
 .ךיור א שזא טייג'ס .ןימ א ךָאנ --
 -ךליוו סָאד טדַײנש עמ יװ ,ןעז ןעוועג ןלאב א קראטש טלָאװ ךיא

 ןסקאוונָא לָאמאכָאנ טעװ רָאיארעביא ?עלוּפ יד זיא סָאװ רָאנ .זָארג
 רָאי עלא ..ןטפאז עטסעב יד ןעִיצ לָאמארעדיו טעװ ןוא זָארגדליװ
 רָאג טעװ עמ .ןגעו עלא ףא דרעװש רעד טימ ןייג ןפראד ןעמ טעװ
 .ןרעוו רעטָאּפ ןענָאק טינ לָאמניײק

 עלא טימ ןוא לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיורא טרעוװ עס סָאװ ,סָאד --
 טעװ -- ,ווָאקאי רעװאכ רעד טרעלקרעד -- .,ךעלעצרָאװ עניילק
 ,ןבעג גנוטכא טוג ףראד עמ זא ,ךיז טייטשראפ .ןסקאוו טינ רעמ ןיוש
 ןעמיױז עכעלדעש ןוא עטכעלש ןייק ןגָארטראפ טינ לָאז טניו רעד
 -אטאולּפסקע יד וצ .םיריווג יד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה לָאקמעדיױק
 -עגוצ ןעמ טָאה ןסארקָאּפ אב .ןבשזעכ סמענעי ףא ןבעל סָאװ ,סרָאט
 טָאה עבלעז סָאד .זיוה סָאד טריזילאנָאיצאנ ,קירבאפ-טנאוועג יד ןעמונ
 םעד ןוא לימ עווָאצלאוו יד ןעמונעגוצ .ןגרעבליזנַײפ טימ ןָאטעג ןעמ
 טָאה ןסילָאגראמ אב .םָאקריפסיוא םעד ןבעגעגקעווא םענַײז רעיומ
 רעד ,ץאלאּפ-סטעברא רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,רעיומ םעד ןעמונעג ןעמ
 טימ ,קיליוויײרפ ןיילא ןעד טלָאװ רע .קעטָאילביב-טָאטש יד ,ןייראפ
 ןעועג עליפא םיא לָאז עמ ?רעױמ ןקיטראסיורג ןַײז ןבעגעגּפָא ןטוג
 עיצוילָאװער יד ןעװ ,ןָאטעג טינ סע רע טלָאװ ,ןענערב ןוא ןטָארב
 ,דרעוװש רעד טימ ןעמוק ןעוועג טינ לָאז

 רעװאכ םאב טסייה סָאװ ,ןייטשראפ ןָא ךיא בייה זַײװכעלסיב
 .עיצוילָאװער רעד ןופ דרעװש יד טַײטאב סָאװ ןוא זָארגדליװ ווָאקאי

 ,דרעווש יד ךיוא טסטלאה -- ,רע טכאמ -- ,ןיילא וד --
 ,דרעװש יד ךיוא טלאה ןיילא ךיא סָאװ ,ןלעפעג רָאג רימ זיא סָאד
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 -ראפ .טסאלוו עקסטעווָאס יד ךיוא עיוב ךיא זא ,טגָאזעג טָאה רעדגיוו
 רימ ןוא לוויטש עַײנ רָאּפ א ןבעגעגסיורא םיא ןעמ טָאה עשז סָאװ
 ףראד סעמע םעד שטָאכ .סע טייג ןיול םעד ןיא טינ ,עשָאקשינ ?טינ
 קיצנאווצ ןוא סקעז יד ראפ ןעמוקאב בָאה'כ סָאװ ,סָאד זא ,ןגָאז ןעמ
 ,ןעמוקעג ץינוצ טוג זדנוא זיא ,טעברא געט

 "יו דוּפ ןבלאה א רעכעה ןַײרא בוטש ןיא טכארבעג בָאה ךיא
 -וצ ןטראה טנופ ןבלאהרעדנָא ,לעמ ענעשטער עברָאט א ,לעמ ענעצ
 ,רעזאכ טנופ א ,שיילפ עקָא ןא ,רעקוצדמאז טנופ ןבלאהרעדנָא ,רעק
 -עג זיא עמאמ יד .ןסָאריּפאּפ ,ךעלעבעווש ,ץלאז ,ןּפױרג טנופ ַײרד
 -עג טינ ןוא טנעה יד טימ טריפעצ ,ךעלקעמולק יד רעביא ןענאטש
 ,ןיול אזא רימ טמוק סָאװראפ ,טסּוװ

 רעפלעהאב א ןעװעג טסיב וד סָאװ ,ראפרעד עשז ןעד יצ --
 ...עסַײמ ענייש א ?ווָאקאי רעוואכ םאב

 -עי ןיא טקוקעג טינ עליפא טָאה ,עלערעב ,רענַײמ רעדורב רעד
 ,ןטקודָארּפ יד ןעייטש'ס ּוװ ,טַײז רענ

 טנידראפ טָאה רע סָאװ ,סָאד .טרעו ענייש א רימ אב טָאה'ס --
 ןייא ןיא ןענידראפ ,שטערווישז ןיא ,טרָאד ךיא לעװ ,שעדיוכ א ןיא
 !עיצעמ ערעַײט א סע זיא ךַַײא אב .גָאט

 ןעמונעג סעקשערָאק יד טימ ןסָאריּפאּפ יד רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 א .געװ ןפא ןבָאה רע ףראד ,רע טגָאז ,סָאד .קעמולק ןיא ךיז וצ
 ןיטוט ראגיצ א רָאנ ,ןטעבסיוא ּווו-ץעגרע ךָאנ ןעמ ןָאק טיורב לקיטש
 .ןבעג טינ רענייק ריד טעוו

 לעװ ,וטסניימ ,ןרעכייר טינ ןצנאגניא ,וינענוז ,טסעוװ וד זא ןוא ---
 ?םירוסעי עסיורג ןבָאה ךיא

 זָאל ךיא זא ,טסּוװעג טינ עמאמ יד טָאה גָאט ןטצעל ןזיב טאמיק
 .עיסענ רעד ןיא רעדורב ןטימ ךיוא ךיז

 יצ עגושעמ ריא טַײז סָאװ ?ןזָאל םיא לע ךיא ,טסייה סָאװ ---
 ךיז טעּפעשט -- .טלָאװעג טינ ןרעה עליפא טָאה יז --- ?עײדרעסַאכ
 .ןרָאי ענַײמ ןופ ּפָא

 טגָאזעגוצ ,ןדיירוצ ןעמונעג יז ןבָאה םירייוואכ ענַייז ןוא לרעב
 .סאכ ,ןזָאל טינ ,ןבעג גנוטכא רימ ףא ןלעוװ ייז --- ,גרעב ענעדלַאג
 םענעגיא ןא ףא יװ ,רימ ףא ןקוק ןלעװ עלא ,ןרעגנוה ,עלילָאכעװ
 טָאה עמ ..למיה ןופ לרעלעט סָאד ןלעפ רָאנ רימ טעוו'ס .רעדורב
 ףָאסלָאקּפָאס עמאמ יד טָאה עמ זיב ,ןקאה ץלָאה גונעג טפראדאב
 ,טדערעגנַײא

 ןטלאה ךיז טלָאז ריא ,עמאמ א יװ ,ךַײא טעב ךיא ,ךעלרעדניק ---
 ןעווענאש ,םעלָאש ןיא ןבעל ,ןסיב ןטצעל ןטימ ןלייט ךיז .םענייניא
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 טיג ,לָאמארעדיוו ןוא לָאמאכָאנ ךַײא טעב ךיא .ןרעדנא םעד רענייא
 ןכָארבעגסױא ןוא זדלאה ןַײמ ףא ןלאפעג זיא יז -- .גנוטכא םיא ףא
 ,ןייוועג א טימ

 -עשטער זדנוא ראפ ןקאבעג עמאמ יד טָאה טכאנ רעד ןיא טעּפש
 רימ .ןַײרא געוו ןיא טיירגעג ,סעשזרָאק ןוא ךעלעצעלּפ ,סעקטאל ענ
 ןוא לָאמאכָאנ טגָאז עמאמ יד .ןָאטנָא םעניא ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה
 -עלאב זיא-טינירעסָאװ א טימ ןענָאק ןעמ טעװ רעמָאט ,ןָא לָאמאכָאנ
 :סורג א יבשטָאכ רעדָא עלעווירב א ןקישרעביא עלָאנ

 -ןוא-ןייא ךַײא אב ןיב ךיא ,טינ רימ ןיא טסעגראפ ,רעדניק --
 ןסיג ןרערט ןוא --- ...טגָאזעגסנייטשימ ,עמאמ לקיטש ןייא ,עקיצנייא
 ריש ןייק ןבָאה סערָאצ עניימ --- ,לאווק א ןופ יוװ ,ןגיוא עריא ןופ ךיז
 ,םעליוא-לעש-עניוביר ,ןיוש ךיא לעװ ןעוו .טינ גערב ןייק ןוא טינ
 ?ןרעו טכירעגפוא לָאמא

 זיא ,רענַײמ ןיא טַײצ עצנאג יד ןטלאהעג בָאה'כ סָאװ ,טנאה ריא
 -צעל רעד ןיא ,טציא יו ,ביל-קיצראה יוזא ןעוועג טינ לָאמנייק רימ
 טימ ןעמענטימ יז ןָאק ךיא ןעוו ,ךא .ךיז ןדיישעצ ןראפ טכאנ רעט
 -גייא ךיא ןיב יוזא טָא .םענייניא רימ טימ ןַײז קידנעטש לָאז יז ,ךיז
 ףא טנאה רעטעװערָאהעגסױא רעמעראוו ריא טימ ןרָאװעג ןפָאלשעג
 ,ןצראה ןַײמ

 -נאג יד ןיוש זיא ,גָאט ףא ןעִיראש ןביױהעגנָא טָאה'ס רעדייא ךָאנ
 -עג בָאה ךיא .ךיק ןיא זדנוא אב ןעוועג לקאּפ-לקאה טימ עטּפָאכ עצ
 רע -- טעדנערּפעגנָא קידענושעמ ןענַײז ייז יו ,ערוועכ יד ףא טקוק
 -ָאגב עשרעבַײװ ןיא ,לכלאש א ןיא ,לקער א ןיא רעוו ,לבַײל א ןיא
 ןרעיא יד .לקירטש א ףא לקירטש א ,עטאמש א ףא עטאמש א ,םיד
 .ןייצ יד ןָאטעג ייוו ייז ןטלָאװ'ס ךַײלג ,ןדנובעגמורא ךיוא

 סנקעטש טימ ןוא סעציילּפ יד ףא ךעלעברָאט ענעגנאהעגנָא יד טימ
 .רערעדנאוו יו סיוא רימ ןעעז טנעה יד ןיא

 ןסירעגסיורא ןעמאמ רעד אב ךיז טָאה -- ,סעלדישארטס --
 יו ,טצעזעגוצ ךיז עלא רימ ןבָאה בוטש רעד ןופ ןייגקעווא ןראפ

 ןכָארבעג ,עמאמ יד ןביוהעגפוא ךיז טָאה עטשרע יד .זיא געהנימ רעד
 ,פיל א טמירקעג ןוא רעגניפ יד

 -עגסיורא טָאה יז -- !לזאמ טימ ןוא עכָאלצאה טימ ןַײז לָאז -
 טַײז --- .לָאק ןקידנרעטיצ א טימ ,ךעלקירעזייה רעטרעוו יד טכארב
 טנעה עדייב טימ טּפאכעגנָא ךיז עטשעלאכראפ-בלאה א ןוא -- !טנוזעג
 ,ריט רעד ןופ טסַײל רעד ןיא

 ןייג טזָאלעג טינ עמאמ יד רימ ןבָאה גראב-טָאטש םענופ רעטַײוװ
 ,ןטיילגאב זדנוא
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 ...ןענייוו וצ גונעג ,ונ .םייהא םוא ךיז רעק --
 .ןגיוא יד טשיו ,םענָאּפ סָאד סיוא זדנוא ןופ טלאהאב יז
 ..טינרָאג ךיא ליו רעמ .םעלָאשעב ןַײז רָאנ לָאז'ס --
 ,דלָארט א טּפוטשראפ ,טעלג א לָאמארעדיוו ןוא שוק א לָאמאכָאנ

 ןַײמ וצ ןפיל עסייה עריא טעילוטעגוצ ,טנעה יד יינספא טּפאטעג
 -עג ךימ טלָאװ יז יוװ יוזא סעּפע ,טשוקעגמורא קיריג ענדָאמ ,ןרעטש
 :ךיז ןיא ןעגנילשנַײא ןצנאגניא טלָאװ

 ..סנַײמ ץראה ,סנַײמ סעַײכ ---
 ןסיורד ןיא !םורא ןוא םורא טַײקליטש ענעגיוצעגנָא ףַיײטש אראס

 טזָאל עלערעב רעדורב ןַײמ .ןגָאט טכער ןבױהעגנָא טינ ךָאנ טָאה
 -אמ יד ּוװ ,טרָאד ,קירוצ ףא ןקוקמוא ךיז לָאז ךיא ,טינ ןפיוא-םושעב
 .דרע רעד וצ ןסקאוועגוצ ןבילבעג זיא עמ

 !ּפָאק םעד ןעיירדסיוא ןגעוורעד טינ ךיז טסלָאז ---
 -עבעל ,עשירפ יד ךיז ףא טליפעג גנאל-גנאל ךָאנ בָאה ךיא רָאנ

 -נאגעצ טרעװ ,טמעלק ץראה סָאד .םעטָא ריא ןופ טַייקמעראוו עקיד
 ,זדלאה ןיא ןגראוו ןרערט ןליוננק ערעטיב ,ערעווש ,קעטייוו ראפ ןעג
 ענייא ןבַײלב יז טעװ יוזאיו ?עמאמ יד רעביא ךיא זָאל ןעמעוו ףא
 סע לָאז רע ןעװ ,ווָאקאי רעוואכ רעד ?ךיק רעטלאק רעד ןיא ןיילא
 יוזאא .טזָאלעג טינ ךימ ןגיוא ענַײז ףא סיוועג רע טלָאװ ,ןסיוו רָאנ
 ?וטזָאלראפ ןעמעװ ?ןעמאמ רענעגיא ןא טימ ךיז ןעמ טייגאב
 ןַיז לָאז ריד יבא ,עלעטרע םעראוו א ךיז ראפ טסכוז ,טספיולטנא
 -יימעב ריד טעװ טַײקסטוג יד !סעָאט א טסָאה ,עקרעדורב ,ןיינ ...טוג
 *.!!םייהא ...םייהא !קירוצ ,קירוצ .ןייגנַיײא טינ על

 יד ןופ ךיז טסַײר ץראה עטגיועצ קראטש סָאד -- ליפ ךיא ןוא
 ןאמזלָאק ,ףיול ,ףיול, :ןגיוא יד ןופ שזא ןצעז ןעקנופ ,סעטנעּפ עגנע
 *...טעּפש טינ ךָאנ זיא'ס

 -יירדעצ -- .ךיז רעסיוא רעדורב רעד טַײרש -- !רענעגושעמ ---
 !םוא ךיז רעק ?ןיהּוװ ,רעט

 ,ןעמאמ רעד ןשיװצ געוו ןטימניא ןייטש ךיא בַײלב רעטפעלּפעג א
 יו סיוא טעז ןוא ןגרָאמירפ ןטלאק םעניא טליהעגנַייא ךיז טָאה סָאװ
 ןעייג סָאװ ,ךעלגנַיי עקַיורמוא יד ןשיווצ ןוא ,לדנעּפש ךעלגעוואב א
 .ןַײרא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ךיז ןסַײר עכלעוו ,ךעלגנִיי ,גראכ-ףורא

 -אמ רעד טלקערבעצ ךיא רעה טַײקליטש רעקיגָאטראפ רעד ןיא
 :יירשעגסיוא ןקידנגָאנ סעמ

 ...ןיילא ,וינענוז ,ןיילא ---
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 ריִקאֹי לקנאי

 ןגינ סעמאמ:עטאט

 טאהעג ביל טָאה עמאמ יד ,ןעמאמ יד טאהעג ביל טָאה עטאט רע

 ןַײמ ,רעדניק ערעייז טאהעג ביל ןבָאה עדייב ייז ןוא ,ןטאט םעד

 -ערעּפ ןצעזקעװא טגעלפ עטאט רעד .ךימ ןוא עלערעּפ לרעטסעווש

 ריא ףא ןצעזקעװא ךימ טגעלפ עמאמ יד ,ינק רעטכער ןַײז ףא ןעל

 ןטאט ןפא ןגױא עטבילראפ טימ ןקוק טגעלפ עמאמ יד ,ינק רעקניל

 ;ןלערט עקיצראה עכייוו עכלעזא טימ ןעגניזעצ ךיז ןוא

 --- עטסָאי ..עלעמ ...עלע

 ?וטסָאה לגייפ לפיוו

 ,:} 4, א 4



 ;קידנעגניז ןרעפטנע טגעלפ עטאט רעד ןוא

 ,ייווַצ רימ ןבָאה לגייפ
 ,ייז ראפ ןַײז לָאז רימ

 סָאװ ,ןגיננעמאמ-עטאט רעביל ,רעטראצ רעד טָא זא .,סייוו ייג
 ןיא ןעניז ןפא ןעמוק רימ טעװ ,ןרָאי ליפיוזא רימ ןיא טלמערדעג טָאה
 -אב ןקידרעמוז ןקִיילג ןיא שטנעגרוא טָאטש רענעפרָאװראפ רעד טָא
 ןעוו ,קיצרעפ ןוא ןייא טרעדנוה ןַײנ טנזיוט רָאי-עמָאכלימ םענופ גָאט
 .רעַײּפ טימ טיש ןוז יד

 פָאק רעד לַײװ ,ןגינ םעד ןיא טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה רעשפע
 -עגסיוא ןוא טעלגעג טראצ יוזא לָאמא טָאה עמאמ יד ןכלעוו ,רענַײמ
 א טימ ןדנובראפ טציא ןעוועג זיא ,רעדנוזאב עלערעה סעדעי טשוק
 -יוזא טָאה עמאמ יד עכלעוו ,ענַיײמ סיפ יד ןוא ,עילראמ רעטקיטולבראפ
 ,עטצארקעצ ןעוועג טציא ןענַײז ,ןרערט עסייה טימ ןשאוואב לָאמ ליפ
 זיא ,ךיא ביילג ,ןגינ רעד ןוא .עדימ ןוא עטקידורבראפ ,עטמארשעצ
 עי עלא יד ראפ טסיירט ןוא גנוקיטיגראפ ןימ א יװ סעּפע ןעמוקעג
 ...ענַיימ םירוס

 -סגנודליב םענופ רעטלאווראפ-סטפאשטריו רעד ,קעבזוא רעד
 -עגּפָארא ,סיוא טעז ,טָאה ,רערעזדנוא ךעריוא-סינכאמ רעד ,ליײטּפָא
 עס סָאװ ,םענָאּפ טעוװָאשכאמראפ ןוא טכעשיוכראפ ןַײמ ןופ טנעייל
 יוא לָאמאטימ סעּפע ךיז טָאה רע סעמכאמ ,רעטציא ךימ טרעמיק
 -ָאק רעטנעָאנ א רענַײמ יװ ,רימ וצ ןָאטעג זָאל א שירעדורבטוג
 לברא םענופ יװ ךַײלג ,ןגארפ טימ ןטישראפ ךימ ןעמונעג ןוא ,ווער
 ;סיורא

 -עב ןוא ךימ רע טגערפ -- ?שעידוב אדָארָאג יט אילימאפ קאק ---
 טלעװק רע זא ,קיטנעק ,רענעדירפוצ א רע טלכיימש עסַײמ-סאש
 ענַייז רימ ףא ןָא רע טלעטש ךָאנרעד .שיסור ןפראש ןַײז ןופ ןָא רעייז
 סע טסָאה ,טגָאז רענייא יװ ,ןגיוא עקידנעלכיימש עצראווש עסיורג
 ןפא ןענאטשראפ םיא בָאה ךיא ...טַײקעצ ןגָאז וצ ךעַײש ?טַײקעצ טוג
 -זוא ןימ א ?ךיא ןיב טָאטש רעכלעוו ןופ :יוזא ןסייה ףראד סע .קנּוװ
 ?ךָאױב ןיאיימ --- רעשיקעב

 ,םיא ךיא רעפטנע --- ,ווָאינעשיק --
 -טנע רעצרוק רעד טָא ,קעבזוא םעד ,קינייװ ,סיוא טעז ,םיא זיא'ס

 ךיז טקור ןוא זָאנ רעד טימ טערָאמש רע ,ןעמיס א ,רענַײמ רעפ
 -עג טַײק רע סעכלעוו ,ןיטוט לטעלב א גנוצ רעד רעטנוא רעטנורא
 םוצ ןבַײלקרעד םענַָאּפא ךיז ליו רע ,טכארט רע זא ,סיוא טעז .קאמש
 :גערפ א רעטַײװ שקאט טיג רע ןוא .שעריוש
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 -רע טראּפש ּוװ ,טסייה סע .,?שעידוב עידג ,טָאטע ווָאינעשיק א --
 ?רענַײד ווָאינעשיק רעד טָא ןָא ץעג

 .ךיא רעפטנע -- ,עיבאראסעב --
 טאצדירט אווקסָאמ אטע ,שעידוב שעיאנז אי ,עיבאראסעב א --

 .טנעה עטניורבראפ ענַײז ןדירפוצ ךיז רע טבַײר --- !שעידוב רעטעמָאליק
 יקָאב רעסיורג אזא זיא רע סָאװ ,ךיז ןופ סעכאנ יוזא רע טבַײלק סָאד
 וענעשעק זא ,"טַײקינײלק; אזא עליפא טסייוו ןוא ,עיפארגָאעג ןיא
 ...עװקסָאמ ןופ סגעוו ןאּפש א ...זיא

 ןיא לפייווצ ןופ ןטָאש ןייק רימ אב ןזָאלוצרעביא טשינ יידעק ןוא
 טּפאכ ,רימ וצ ןאּפש ןכיג א רע טיג ,ןשינעטנעק-עיפארגָאעג ענַײז
 עטוג א יז טלסיירט ןוא רענַײז ןיא טנאה עטרעטאמראפ ןַײמ ןַיײרא
 ;טונימ רַאּפ

 ןעק עיפארגָאעג זא ,ןסייה ףראד סע .םעיאנז וייפארגָאעג ימ --
 ,..טוג רע

 םארקא ,רענַײמ קעבזוא רעד טָא ,שטנעמ רענעדלָאג א ,שערייפעב
 טימ למעירימ עטרעשאב ןַײמ ןָא רע טמענ טָא ,ןעמיס א ,וועיאשזדָאכ
 ןוא ,טנאה רעטייווצ רעד טימ עלעמילב לרעטכעט ןַײמ ןוא טנאה ןייא
 ןטגַײװצעצ-טיירב ןטכידעג א ןופ ןטָאש ןיא קעווא ןדייב ייז טצעז
 יז טשטניוו ןוא שימשיק טימ קעלעדָאּפ ןלופ א ןָא ייז טיש ,םיובלפע
 ןופ .טייהרעטנוזעג ןסע ןלָאז יז ,שיקעבזוא-יצָאכ ,שיסורדיצָאכ ןַײז ףא
 רעדָא ,גַייפ א סעקעלעדָאּפ ערעייז ןופ סיורא רע טּפאכ טַײצ וצ טיײצ
 ,רעגניפ יד ּפָא ךיז טקעל ,קאמשעג טעשטמָארכ ,סעקנישזָאר ךאס א
 ,ןּפיל יד טימ טעקָאמשט ןוא ,לדרעב עקכעּפ ןַײז קידסעכאנ ךיז טעלג

 :ייז וצ קידנעקניוו
 -עג זיא עס ,ָאיא :טסייה עס ?ילאזאמ ,א ,א ..?ישקאי !א א --

 .?סיז זיא עס ,ָאיא ..?קאמש
 ןַײמ םיא טרעפטנע -- ףַײז טינרָאג ןָאק רעסיז סָאװ ,סיז --

 ,למעירימ
 טבייה יז זא יוזא ,ןטנעמילּפמָאק טימ בַײװ ןַײמ טישאב םארקא

 א טימ ןסיזראפ וצ טשינ ךיוא ךימ טסעגראפ רע .ןעלטיור ןָא שזא ךיז

 ;טרָאװ טוג
 ,טסייה עס .יארשָאכ אדושזד ,םיטאכ יליארישט אנישז איָאװט ---

 ..ראיטסאפעי עצנאג א ,עציוואסארק א זיא עטרעשאב ןַײמ זא

 "עמ קעבזא םעד ןיוש ןעק ךיא זא ,ןרעװש טגעמעג טלָאװ ךיא

 ייוצ יו זיא רע .ןיוש ךימ ןָאמרעד ךיא ,ָא ,ָא .ןרָאי עמאקעוו עמאק

 סבַײװסּפעק סוניװָא םָארװא ,ןלעָאמשִיי ףא ךעלנע רעסאוו סנּפָארט

 -עי ,רעמ טינ ..ךעסעּפ לעש עדָאגאה רענשופאל רעטלא רעד ןופ ןוז
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 טגָארט רעד ןוא ,ּפָאק ןפא ןאברושט ןשיקרעט א ןגָארטעג טָאה רענ
 א טימ ןָא ָאד טפור עמ סעכלעוו ,לצימ טלטייווקעג שיקעבזוא ןימ א
 .עקייטעבויט ןעמָאנ ןקידווענייכ םענייש

 -ניא םיא רימ ןכוז ,ןענורטנא ץעגרע ,םארקא ,רע טרעוו לָאמאטימ
 "יא ןטכארט רימ ןוא -- לרעטכעט ןַײמ ןוא ךיא ,למעירימ -- ןעַײרד
 זעגיורב ,עלילָאכעװ-סאכ ,רע זיא רעשפע ,עסַײמ א ףא עשאק א :רעב
 טימ טקיטראפעגּפָא ךיג יוזא ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,זדנוא ףא ןרָאװעג
 טָאה ,רימ ןטכארט ,םאטסאנימ ..שימשיק ןטימ ,דעביק םענייש ןַיז
 זא ןעז עקאט לָאז ,םארקא ,רע זא ,רעכעלעמאּפ ןסע טפראדעג ןעמ
 -ראפ ןייק טינ ןוא ןשטנעמ ענעגיוצרעד טוג ,עקידנעטשנָא ןענַײז רימ
 ...סעקינעוויוסעוו-לעליוז ענעלאפ

 זדנוא טבייה סע שזא ,רעסערג ןוא רעסערג ץלא טרעװ ץיה יד ..
 ,רענרעּפוק א טגנעה ּפעק ערעזדנוא רעביא .זדלאה ןיא ןקיטש וצ ןָא
 ןייק .רעטילגעגסיוא ןא יװ רָאנ עקאט סעּפע ,למיה רעטרעַיישעגסיױא
 .עלעטניוו ןייק ןופ רוּפש ןייק ,לדנקלָאװ ןייק ןופ ןעמיס

 ןדָאש רעד ,טָאג ןעקנאד ..!טייג ןטוכעמ רעד ,טאש ,רָאנ טאש --
 ערוסב עטוג יד למעירימ ןָא רימ טגָאז --- ..!טכוזעגּפָא ןיוש ךיז טָאה
 זיא'ס !םארקא רעזדנוא ,סע זיא רע עקאט ,ָאי .לָאק קידיירפ א טימ
 "עג רעד .לגנעג קידסעווישכ אזא טימ סע טנאּפש רע יװ ,ןקוק וצ ביל
 ןוא סיפ יד ןשיוצ םיא ךיז טעדנעבעלעט רענַײז טאלאכ רעטלטייווק
 ,לדניושראּפ ןּפמורשעגנַײא ,קיסקּוװנײלק א רע טריפ םערָא ןרעטנוא

 א ,רענעטכיולעצ א ,זדנוא ןבעל ןיוש טייטש רע ןוא ,עגער א ךָאנ
 עסיורג עיידיוי-ימ א ןגָאזצנָא טאהעג טלָאװ רע יװ ךַײלג ,רעכעליירפ
 .טלעוו רעד ערוסב

 .ראפ םעד ףא ןָא רע טזַײװ --- ,יירבאי עשזָאט אטע טָאװ --
 ןָא ...םוקיילא םאלאס ומעי יט ...יקסלָאּפ ןָא ...עיבאראסעב יט -- ,לדניוש
 ...שעידוב ,שיבויל ,איָאװט ,איאמ ...םאלאס םוקיילא עיבעט

 ץלא זדנוא ליוו וועיאשזדאכ םארקא זא ,גָאט רעד יװ ,רָאלק זיא'ס
 ןריפ וצ טכארבעג רע טָאה טָא -- עיארָאהעװ .ןבעל סָאד ןכאמ רעסיז
 -עצלָאמשראפ רעד טימ ,לדָיי עשיליופ עראד סָאד טָא ּוו-ץעגרע ןופ
 עטעטאלראפ עטלטסעקעג ןיא ,ּפָאק ןפא עקטארעדעפנָאק רעטעוו
 -סינכאמ רעד ,רע טראוו טציא .סיפ יד ףא סעטשעמ טימ ןוא ןזיוה
 םעד ןבעגּפָא ןטייוצ םעד רענייא ךיז ןלָאז רימ ,רערעזדנוא ךעריוא
 "נָא ךיז רעטַײװ ןוא ןָא טנַײה ןופ עקאט ןוא םעכיילא-םעלָאש ןסיורג
 .ןצעש ןוא ןביל ןבייה

 ,םארקא ,דרע רעד וצ טזָאלעגּפָארא ענדָאמ ךיז רע טָאה סעּפע
 זדנוא ןופ ּפָארא טינ טמענ רע .טייטש רע טינ ןוא טציז רע טינ ןוא
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 יו רע ,טלפאצ רע ,טשעלאכ רע ,טעז עמ ,ןגיוא עקידנענערב ענַײז
 ...סקידסעשָאמאמ סעּפע ןעז ןיוש

 םעד וצ זָאל א טיירב ךימ ךיא ביג -- ?דַיי א זיא ןענאוונופ ---
 ...ןטנאקאב םעַײנ ןטקעדאב ביוטש טימ

 טקערטש -- ?טוג ןיוש ךַײא זיא ,ענטוק ןופ זיא דִיי א זא ןוא --
 -פָא ןא יו ,טנאה עכאווש ,עקירעבאלש א רענעמוקעגיַײנ רעד סיוא
 ,.,גייווצ ענעכָארבעג

 סשא םעלָאש ןופ ,ענטוק ןופ ןענַײז ייז ,למעירימ ,טסרעה --
 .אב ןוא רעטרעטַײהעגפוא סעּפע יװ לָאמאטימ ךיא רעװ -- !לטעטש
 .ןדַיי םעד ראפ ַײשּפָא םוק

 םעלָאש רעװ ,רָאנ טינ טסייו ןוא ,רעבאראסעב א ,רָאג יוזא --
 סע סָאװ ,יא ,יא !ןרָאװעג ןריובעג ןיא רע ּווא עליפא רָאנ ,זיא שא
 ראפ קיבײא טבעל סָאװ ,םעד קנאד א ...טלעוו א ףא ךיז טפיולראפ
 -יצ --- !ךַײא רעביא עכָארב א ןכאמ ךימ טזָאל ...שינעגעגאב רעד סָא
 .ןדָיי ןשיליוּפ םאב ןּפיל יד ןרעט

 רעבָא .זדנוא רעביא סעווָאטאק טבַײרט רע זא ,רימ טכוד עגער א
 םעד ןיא טנעה יד ךיגפא ּפָא טשאו רע יװ ,ךיא עז לָאמאטימ
 רעקידורב א טימ סא טשיו ,קירא ןטנקירטעגסיוא-בלאה םענטומ
 םענָאּפ ןטימ סיוא ךיז טיירד ,ןרערט יד יא ,ביוטש םעד יא עליישטאפ
 רעד ןיא סעּפע ןגינ ןקידסעװצא ןא טימ טלמרומ ןוא ךערזימ ןייק
 ...ליטש

 טפראוו -- ..?שא םעלָאש ריא-ןעב ןַײמ טנעק ריא זא ,ריא טגָאז --
 -נאג א םיא ךָאד ןעק סע -- ,קָאר םעד ּפָארא דיירפ סיורג ראפ רע
 בָאה ,ייג ןוא ייטש ךיא יו ,ךימ טעז ריא יװ ,ךיא ןוא ...טלעוו ענעצ
 זיא סע ,ָאי ,ָא .!ןסייהעג יז טָאה עקלאמ ,ןעמאמ ןַײז טנעקעג עליפא
 -לָאּפשעגנָא ,רענעכָארבעג לָאק סָאד םיא אב טרעוו -- ,ןביילג וצ טינ
 סאב ערָאס עסעמע ןא ..עקלאמ א ןעוועג סָאד זיא ,ײא --- ...רענעס
 ךימ טגעלפ ,זדנוא ןופ בוטש עטירד יד טניוװעג ןבָאה ייז ...םיוויוט
 טגעלפ ..ןזַײביר א ,עלעקעב א ייז אב ןעַײלטנא ןקיש ישעמאמ ןַײמ
 ןוא ךעלעייּפ יד ןטעלגסיוא רימ ..עלעקנעב א ףא ןצעזקעווא ךימ יז
 יד רֶע טכערב --- ,יַיא ,ַיײא ...סביוא-סעבאש טימ ןַײז דעבאכעמ ךימ
 ..טלמעד זדנוא טעז ריא ןעוו --- ,ענַײז טנעה עטרעוויידעגסיוא

 -ץעלא ,לָאק ןַײז ןופ ךיז ןראּפש רעטרעוו יד ןוא ,קיטסאה טדער רע
 -עק רעד ןופ סיורא טּפאכ רע ןוא םעטָא רעד םיא ךיז טקאהראפ לָאמ
 סנּפָארט עסיורג יד ּפָא טשיו ןוא עליישטאפ עקידורב יד ענעש
 ןיא ךַײלג ןרעטש ןטלצנורעג םענופ ּפָארא םיא ןעניר סָאװ ,סייווש
 .ןיײרא ליומ
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 -דנוא זא ,קיטנעק .טרָא םענופ ףוא קידטעּפמיא טגנירּפש םארקא
 יד ראפ ןָא ןדייב זדנוא טּפאכ רע .טמעראוועצ םיא טָאה סעומש רעז
 ןַײז ןופ סעלָאּפ עקיבראפ יד טימ טעכָאפ ,גנאל ייז טלסיירט ,טנעה
 ;ןדיײר וצ ףוא טינ טרעה ןוא טאלאכ

 רע טקוק -- ?שעידוב שיבויל ָאװעי יט ?אד ,טארב ישקאי --
 עטסעימוו ...םעיאטָאבאר עטסעימוו -- .ןַײרא ןגיוא יד ןיא ךַײלג זדנוא
 ורע זא ,ךעלרעפמיישאב טעז עמ -- ..םיּפס עטסעימוװ ...םעיאשוק
 םעד טָא ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה סע סָאװ ,עלודעג עלָאמ זיא ,םארקא
 ןלעו עכלעוו ,רעדירב עטַיו ייוצ םזערָאכ טנאק םענעפרָאװראפ
 רעייז ןופ ןטכורפ יד ןוא טיורב רעייז ,רעגעלעג רעייז םענייניא ןלייט
 ןיילק א טימ םוא ךיז טרעק ןוא רע טדניוושראפ ךעלקילבנגיוא ...ימ
 -אב יוזא טארוקא ,ךעלעדלערט עקיבראפ טימ סטריצאב א ,עלעזייא
 ..ענעסאכ רעשיפרָאד א ףא דרעפ יד עיוװאדלָאמ ןיא יו ,טריצ

 אטכאּפ טנעקשאט דוילברעו !תטעינ אנישאמ ,טסעי אניאוו ---
 רעד ,רע טגיילראפ -- ..םעדעיָאּפ קאשיא ,טסעי קאשיא ...לָאשָאּפ
 אב גנוַיײצראפ ןטעב טלָאװ רע יוװ ךַײלג ,ןצראה ןפא טנעה יד ,קעבזוא
 רעד ףא עמַאכלימ א זיא סע סַאװ ,ךיז רע טקידלושטנא סָאד .זדנוא
 טימ סנדָאלאב א ,למעק סָאד ןוא ...ָאטינ ןענַיײז סָאטוװא ןייק ןוא ,טלעוו
 ןיא ןרָאפ ןלעו רימ זא ,טבַיײלב ...טנעקשאט ןייק קעווא זיא ,לָאװמיױב
 ..לזיא םעד ףא קידנטַײר ,יקנאכ עכונעמ-םעקָאמ םעַײנ רעזדנוא

 עַײנ רעזדנוא ,טַײװ טינ זיא יז זא ,םארקא ,זדנוא טסיירט רע
 ,ףורא לגרעב א טסייה סע ,ךייהרעדניא טנאה יד ףוא טבייה רע .םייה
 לָאמ סקעז ,ּפָארא לגרעב א טסייה סע ,ּפָארא יז רע טזָאל ךָאנרעד
 ,טסייה סע .ּפָארא ייז רע טזָאל לָאמ סקעז ןוא ,טנעה יד ףוא רע טבייה
 סקעז ןוא ףורא ךעלגרעב סקעז יקנאכ זיב רימ ןבָאה לקאכאסעב זא
 ,ּפָארא ךעלגרעב

 --- ,גנעל רעד ןיא טנעה עדייב סיוא רע טקערטש --- ,ךָאנרעד ןוא --
 ןאמאט יא -- .ועשִיי רעזדנוא זיא לָאט ןיא ןוא .לָאט א רימ ןבָאה
 וצ ףָאס א ןוא ,טסייה סע ,רענעדירפוצ א רע טלכיימש --- ,עדלָאב
 טנאה רעד טימ שעמאמ --- טרָאװ ןייא טימ ...ןשינעלגָאװ ערעזדנוא
 ...ןעגנאלרעד וצ

 זיא טציא ןוא ,ווענעשעק ןעוועג ,ענליוו ןעוועג ,עשראוו ןעוועג ---
 רערט א עוויינגיב סיוא טשיװ דיי רענטוק רעד -- .יקנאכ ןבילבעג רָאנ
 ,..גיוא ןופ

 םיא טוט סע .ןגרָאבראפ טשינרָאג טבַײלב ןעמארקא ראפ רעבָא
 ןַײרא טדער רע ןוא ,טנייו דיי רעד סָאװ ,ץראה סָאד ייוו םענָאּפא
 ;םירווייא ענַײז עלא טימ םיא ןיא
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 יוזא וטסגָאלק סָאװראפ ,טסייה סע ?זיסיאלגאי ןושטוא עמענ --
 רענייא יו ...ישקאי יקסטעוואס ...ןאמאי טסישאפ -- ?דִיי ,ךעלרעמָאי
 וטסיב רעטציא ,טנעה עשיטסישאפ יד ןופ טעוועטארעג ךיז טסָאה :טגָאז
 לזאמ ןַײד זא ,רעוואכ ,ןכָאטיב בָאה זיא ,ןשטנעמ עשיטעווָאס ןשיווצ
 ..ןָאט ןייש א ךָאנ טעוװ

 ןָאט טעב א לדייא לָאז ךיא ,רעיוא ןיא ןַײא רימ טמיור למעירימ
 -פוא ןוא דניק ןפא ןַײז םעכארעמ ךיז לָאז רע ,ענטוק ןופ ןדַיי םעד
 -ייו לבצנאמ א טעז יז זא ,עלעמילב רעזדנוא םערָאװ ,ןענייוו ןרעה
 בייוו ןַײמ ךיז טשיוו ןיילא ןוא ..טכאנ א טימ גָאט א יז טעּפילכ ,ןענ
 יז ןענַײז ףורעד ףא .ןענייו ןגעמ סעמאמ לַײװ ,ןרערט יד סיוא
 ...סעמאמ

 ןוא ךעלצימ ענירג ייוצ דאלקס ןַײז ןופ סיורא טגנערב םארקא
 ךימ ,ןדייב זדנוא טצוּפראפ ןוא ןטאלאכ עטעװעקאילבעגּפָא רַאּפ א
 ןוא ,טשינ רע טסעגראפ ןעלמעירימ ןיא ךיוא .ןדַָיי רענטוק םעד טימ
 ,ריצרעביוא ןטלייוװקעג א ןיא ךיז טַײנאב יז

 רימ זא ,טכארט ןוא ןדָיי רענטוק םעד ףא ןוא ךיז ףא קוק ךיא
 ןפא לצימ סָאד טציז רימ אב .רעליּפשמירוּפ עסעמע יו סיוא ןעעז
 ןגעקאד ,שערייושאכא רעשיכעלָאװ א יו סיוא ךיא עז ,ּפָאק ץיּפש
 עכיילב יד לצימ ןרעטנוא ןופ סיורא רָאנ ןעמ טעז ןדִיי רענטוק םאב
 ןעו ,עליגעמ רעד ןופ עכדרַאמ ןעזסיוא טנַאקעג טָאה יוזא ...זָאנ
 ..ןדַיי ףא סערייזג ןטיש ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ייוצ ןעלעמילב ןַײמ ןָא רע טיש טָא .םארקא ,םידַײמ א ןיא רע
 סע לָאז יז ,לזיא םוצ וצ יז טריפ ןוא שימשיק ךעלעינעמשז עלופ
 -טוק םעד ןוא בַייװ ןַײמ ,רימ ןָאט רע טסייה עכעלמענ סָאד .ןעמרָאק
 -קעווא סערייּפ עקאמשעג יד טָא דָאש א עדאווא זדנוא זיא סע .רענ
 רָאנ .ייז ףא םינָאלאב עסיורג ןענַיײז ןיילא רימ ןעוו ,לזייא םעד ןבעג
 רימ ןגלָאפ ...ךערעד עריומ רעזדנוא ךָאד זיא רע ,רימ ןבָאה עריירב א
 .ןעמעלא ןיא םיא

 ןוא טינ ךיז טעװעקירב לזייא סָאד סָאװ ,םארקא ,ןָא טלעווק רע
 דעבאכעמ םיא ןענַײז רימ ןכלעוו טימ ,שימשיק םעד קאמשעג טַײק
 ,טנאה רעלופ רעד טימ

 ןיא סרעזדנוא לצנער ענעבירעגּפָא סָאד ןעמענ רימ טסייה םארקא
 ןראפ לזייא סָאד ןעמענָא טנאה רעטייוצ רעד טימ ןוא ,טנאה ןייא
 לָאז רע ,רעכעפ ןסיורג א געוו ןיא טימ רע טיג רענטוק םעד .למַײצ
 ,ןשטנעמ ַײס סענָאמכאר ןָא ןסַײב סָאװ ,םיקיזאמ ,ןגילפ יד ןבַיײרטראפ
 -ימ ןוא טנעה יד ףא קידמימכאר רע טמענ ןעלעמילב ...סעַײכ ַײס
 .ןקור סלזייא ןפא טיירב רָאג קעווא רֶע טצעז ןעלמעיר
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 סעניויאר ענדָאמ ןוא ,רענַײמ םורא טעוואה םארקא יװ ,קוק ךיא
 א .ךעיומ ןטציהעצ ןַײמ ןיא ןעקנָאלב וצ ןָא ןבייה ןשינעטכאדעג ןוא
 יז טָאה קאזאק א סָאװ ,לביײװ רעקסלָאדָאּפ-ץענעמאק א טימ עסַײמ
 עזייב ןבָאה ךָאנרעד ,סעמע .ןָאלעשע ןא ןופ טעוונאגעגסיורא טכאנאב
 ךיז טָאה יז רָאנ ,טעוװנאגעג יז טָאה רע טשינ זא .,טגָאזעג רעגניצ
 סָאװ ,לדיימ רעבאראסעב א טימ עסַײמ א ...ןענעוונאג טזָאלעג ןיילא
 ...טנעקמישט ןייק ןעשטעשט א טימ ןפָאלטנא זיא

 רע .ןטכאדאב ןוא ןטכארט גנאל טינ ךימ טזָאל םארקא רעבָא
 ןיא דָאס א ןַײא רימ טמיר ןוא עקרָאט א שירעדורבטוג ךימ טיג
 :רעיוא

 --- ,ומָאטָאּפ ...שידיס םוזמאג ...שידיס קאשיא ...אנישז איָאווט --
 סע --- ..טסעי קושטנאראב יעטניקישטיק --- ,ךיוב ןיא ךיז רע טּפאלק
 למעירימ ןַײמ לָאז געװ ןצנאג םעד זא ,ןסיוו וצ רימ טוט רע ,טסייה
 א טָאה יז לַײוװ ,סופוצ ןייג וצ ןגעוורעד טינ ךיז ןוא לזייא ןפא ןטַײר
 ...ךיוב ןיא דניק

 זיא רע .2ןדי רענטוק ןטימ ןעשעג ןזיא סָאװ ,טעז רָאנ טעז
 ,ייבראפ

 שזא טבייה רע זא ,רעטכעלעג ןקידנכַײק אזא ןיא ךיז טייגראפ רע
 םענופ לברא םעניא םיא ךיז טלבמָאב רעכעפ רעד ..ןעיירק וצ ןָא
 ,טאלאכ

 . - ,ןכַײק וצ ףוא טשינ רע טרעה -- ,סיוא ךימ טרעה ץטנע --
 ןייק ,זיא לבַײװ רעַײא זא ,ןעזעג בָאה ךיא יצ ,םערייכעב ךימ טגערפ
 ,לביראפ ריא ףא טאהעג בָאה ךיא ,טרעקראפ ,טַײצ רעד ףא ,ערָאהנַײא
 ,סופוצ ןייג יז טזָאל ךַײא ןוא לזייא ןפא עטצירּפ א יװ טַײר יז סָאװ
 ןעַיײק ןבעג טינ רימ ןעמ ףראד זיא ..טנאה רעד ןיא לצנער ןטימ ךָאנ
 ..?ריא טגָאז סָאװ ,אה ...יורטש

 -נָאלּפ סע ,ליומ ןיא טנקירט גנוצ יד ,ּפָאק ןיא טעילעמשט ןוז יד
 ןבייה טַײקדימ ןופ .ןעייג ןוא ןעייג רימ רָאנ ,סיפ עדימ יד ךיז ןרעט
 רענעפָאלשראפ-בלאה א ןאּפש ךיא .ןגיא יד ןּפעלק וצ ןָא רימ ךיז
 -עוק ערעטיול ...רעדלעפ ענירג רעבאראסעב :ךיא עז למערד ןיא ןוא
 ..ירעדעס עקידנעילב ...ךעלכעל

 ךַײט םוצ ּפָארא טרעדינ ןוז רעמזערָאכ עטיור-רעטנוצ יד ןעוו
 סיוא ןטיירּפש רימ .לגרעב ןטירד ןפא ּפִא רימ ןעור ,איראד-ומא
 -ארּפ רימ ןוא ,דרע רעד ףא סעדנערעוװ-עדנעט עשיקעבזוא ערעזדנוא
 ...עדוס יד ןעוו

 רַאּפ א ,לשיפ טרעכיירעג א עברָאט ןופ סיורא טּפעלש רענטוק רעד
 םיא זיא סָאװ ,ץלא -- ןיירכ עלעקנאב א ןוא ךעלראכוס עטראדראפ
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 -ופ סיורא טמענ למעירימ .קָאיאּפ םענעקורט ןַײז ןופ ןבילבראפ ךָאנ
 -נייא טָאה יז סָאװ ,לדנואק א ןוא לגייב עטראה ייווצ לצנער םענ
 א ךָאנ זיא סע ,סעמע .עיצנאטס רעשיכאזאק א ףא ץעגרע טלדנאהעג
 -עב יד טנַאמרעד סע ,עלַײמ עסיורג ןייא טָאה סע רעבָא ,סכעלנירג
 .סענעוואק עקישיילפ עטיור רעבאראס

 עכעלטע סענעשעק עפיט ענַיײז ןופ סיורא ךיוא טּפעלש םארקא
 :זדנוא וצ טלכיימש ןוא סעקשָאיּפעל עצראווש

 ךיז טנעל ריא ,טסייה סע --- ...םָאידיַאּפ ימ א ,םעיאשוקָאּפ יוװ ---
 רע .םייחא ןרעקוצמוא ךיז טַײצ ןיוש זיא רימ ןוא ,ץראה סָאד רעטנוא
 סנַײז טנָאמראפ רע זא ,רעגניפ יד טימ קיצנוק יוזא זדנוא טזַײװ
 ןוא ,ךעלרעדניק טכא טימ בַײװ א ןוא ,רעגיווש א ןוא עמאמ א סנגייא
 ןלָאז רימ יידעק ןוא .עקנינייש ןוא עקניניילק עכלעזא ייז ןענַײז עלא
 םענעגייא רעזדנוא ףא ןבַײלב רימ סָאװ ,שעפענסעמגא ןייק ןבָאה טינ
 ;זדנוא רע טקיוראב ,טָאראב

 עלעזייא סָאד :טסייה סע -- ...ישקאי ...שעיאנז אגָארָאד קאשיא --
 ..ןעשזדנָאלב טשינ טעװ ריא זא יוזא ,געוו םעד טוג ןעק

 ןוא ןעניושראּפ ריפ ,רימ ...רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץלא ןענאּפש רימ
 טָא-טָא זא ,ץלא ךיז טכוד רענטוק םעד זא ,סיוא טעז .לזייא סָאד
 :ךימ רע טרעטנומ לָאמעלא סעמכאמ ,ןַײא ךיא למערד

 --!לריוגעב עכיוז א טנַײז ריא זא ,לרעוואכ ,שטָאכ טסייוו ריא --
 -סאשעב קידנכָאפ ,ּפָאק סלזייא ןרעביא רימ וצ רעבירא רע טַיײרש
 -ייב יד טבַײרטראפ רע יצ ,טינ סייוו ךיא זא ,יוזא רעכעפ ןטימ עסַײמ
 א ,ערָאהנַײא ןייק ,טָאה ריא -- .סעװָאשכאמ עזייב יד יצ ,ןגילפ עז
 ...א ןכיגניא ןוא ,לרעטכעט א טימ בַײװ

 ,שטנעמ רעקידניז ,ךיא זא ,ךיז ּפאכ ןוא ןעלמעירימ ףא קוק ךיא
 .שעריוי א ןריובעג רימ טעװ עטלייוורעדסיוא ןַײמ סָאװ ,ןָא רָאג לעווק
 .!םִיאכ -- ןעמָאנ םענייש א רעייז םיא ראפ עליפא ןיוש טָאה יז

 ,עטבילראפ ןוא עקירעגנוה ,רָאי ריפ עצנאג רימ ןבָאה ךָאנרעד
 -מיאכ טימ למעירימ ןוא ינק רעטכער רעד ףא ןעלעמילב טימ ךיא
 ןגינ סעמאמ רעד ןוא סנטאט םעד ןעגנוזעג ,ינק רעקניל רעד ףא ןעל
 :ןטכאנראפ עקַיילג רעמזערָאכ יד ןיא

 טיי עטסָאי .יעלעמ ייללע

 ?וטסָאה לגייפ לפיוו
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 עפָאי לרוי
 געוו ןכַײלג םוצ

 ןקיגָאטראפ םוצ ןגָארטעג ,עבעב ,ךיז רע טָאה ןקידייל טימ ראג
 קירוצ ףא ןּפאכ ןעגנילעג םיא טעװ רעשפע -- טניימעג טָאה רע ,גוצ
 -נָא ןשטנעמ קינייװ רָאג ןענַײז .ןרישזאסאּפ רָאּפ א ןיירא טָאטש ןיא
 ,ךאס א ןעוועג ןענַײז סעלָאגעלאב ןוא ,גוצ ןקיגָאטראפ ןטימ ןעמוקעג
 ןפא ןוא ,ןענָאטעאפ ענַײּפ טימ ,סעקשטירב עטוג טימ סעלָאגעלאב
 קיטַײז לסיב א .ןשטנעמ ןדעי ראפ ַײרעסַײר א ןעגנאגעג זיא לאזקָאװ
 ףרָאװ א םיא וצ ךיז רע טָאה ,ןעקסּפיל עשיומ בער ןעזרעד עבעב טָאה
 ,ץערעכערעד ןטכאמעג טימ ןָאטעג
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 ?עקסּפיל עשיומ בער ,ןרָאפ רימ --
 -טנעעג טינ קילב ןייק טימ עליפא םיא טָאה עקסּפיל עשיומ רָאנ

 ןיוש טָאה עבעב .ןרָאװעג טינ ןוא ייבראפ ךיז טשטילגעגכרוד ,טרעפ
 ריוג רעד ןעמוקעגנָא זיא ןגעקטנא .ןסעגראפ טאהעג ךיוא םיא ןָא
 -עג רע טָאה .טַײלרופ עלא יַײבראפ ןעגנאגעג זיא רע .רעזַײװנעדלָאג
 ענסנעּפ ענעדלָאג יד ןופ ךעלזעלג יד יװ ,טלאק ןוא ןעבעב ףא טקוק
 קוק רעד .ןעוועג רענַײז קילב רעד זיא ,זָאנ רעשידִיי רענַײפ ןַײז ףא

 טינ א ףא ןרעפטנע סעּפע וטסעוװ סָאװ ,עבעב ,ונ, :טגערפעג יװ טָאה

 -ָאק סָאװטע ןוא עצראווש ,ןגיוא ענַייז טָאה עבעב *?ךאז רעטדערעד

 ןבָאה ,עקראטש ,טנעה ענַײז ןוא ,טדנעװעגּפָא טַײז רעד ןיא ,עקָאס

 ריווג רעד .עלעצנער סריווג םוצ ןָאטעג יצ א לדייא ןוא רעכיז טינ ךיז

 א טימ ,ןייצ ענעדלָאג לױמ א טימ ןָאטעג געואב א םעד ףא טָאה

 ילעזא ןוא ,סעצנָאװ ענעדלָאג ענערָאשעגוצ טימ ,לדרעב דנָאלב-ןדלָאג

 ;ליומ ןַײז ןופ טלרעּפעג ךיז ןבָאה ךעלעגערפ עכ
 -אק ?ןעמוקעג טינ ןאב רעד וצ זיא ןאוויא ןַײמ ,עבעב ,סָאװ --

 ?ָאטינ ךיוא זיא טוקאל
 טינ -- ,לױמ ןצנאג ןטימ עבעב טּפאכעגסיוא טָאה --- ,ָאטינ --

 טלַײעגוצ ךיז רע טָאה -- ,ָאטינ ךיוא זיא טוקאלאק .,ןאוויא ןעמוקעג

 ןסקאווסיוא טינ ָאד לָאז טונימ רעד ןיא זא ,עריומ ןופ רעפטנע ןטימ

 ָאד ךיז לָאז עגער רעד ןיא רעדָא ,ןאויא רעשטוק סרעזַײװנעדלָאג

 ייוג עלא טריפ סָאװ ,ןָאטעאּפ ןטסעב ןַײז טימ טוקאלאק ןגָארטנָא טינ

 יצ א רעקיטסאה סָאװטע ןיוש עבעב ךיז טָאה .ןַײרא טָאטש ןיא םיר

 ןעמענ טזָאלעג עקַײד סע טָאה ריווג רעד .עלעצנער סריווג םוצ ןָאטעג

 "אב טָאה סָאװ ,אזא קנּוװ א ,ןעבעב וצ ןָאטעג קנּוװ א לָאמאכָאנ ןוא

 ןוא ."ןעיניא ןא ןגעוו טדערעד טינ ךָאנ ךיז ריד טימ בָאה ךיא; :טַײט

 ןטימ עבעב ןוא ,סאלק ןטשרע ןיא ןַײרא ,ריווג רעד ,רע זיא ןיילא

 ןעגנאהעגנָא טַײקרעװש א טליפרעד טָאה טנאה ןיא עלעצנער ןגנירג

 ןוא .קנּוװ סריווג םעד ןופ טָא ,טנעה ןוא סיפ יד ףא ,זדלאה ןַײז ףא

 ןסייה א טימ ןוא ןסקאוועגסיוא םיא ןבעל זיא רעשטוק רעד ןאוויא זא

 ?ןיראב רעד זיא ּוװ !אקבעב, :רעיױא ןיא םיא ןָאטעג עבורט א םעטָא

 םיא אב טָאה ןאוויא זא ןוא ,"עלעקטונימ א טקיטעּפשראפ בָאה'כ ?אה

 םענַײפ ןַײז -- םעד טימ ןוא ,עלעצנער סָאד טנעה יד ןופ ןעמונעגוצ

 ףרָאװ א ךיז טָאה רע .ןצראה ןופ ןייטש א ּפָארא ןעבעב זיא ,ןיושראּפ

 רישזאסאּפ ןייק ןופ טכאדעג ןייק רָאנ ,ןטַײז יד ןיא ,עבעב ,ןָאטעג

 -טונימ א ןגָאלשרעד יוזא ןבילבעג רע זיא .ןעוועג טינ רעמ ןיוש זיא

 רעצעמע םיא טָאה ריט א ןופ .טנאה ןיא שטַײב רעד טימ ןייטש עלעק

 יַײװ א וצ טראוו ,עבעב ,טסרעה ,עבעב, :ןליופאב טיירב ןוא ןפורעג
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 טָאה עבעב .עקסּפיל עשיומ ןסעזעג זיא לאזקָאװ ןופ ףעש םאב ?!על
 ןוא םיריווג סָאװ ,רעדירב סעבעב .טאהעג טנַײפ ןצראה ןיא ףיט םיא
 יד טָא ,עגרָאטאק ףא ןטייק ןיא טזָאלעג טאהעג ייז ןבָאה םיצירּפ
 א טָאה ּפָאק ןפא עלעצערק ןטימ עשיומ רעד, :ןגָאז ןגעלפ רעדירב
 םיא ןופ ךיז ףראד עמ ,ןגיוא עשילאקסיפ טימ ,גנוצ עקידמערעוו
 טגעלפ ,רעלעק ןיא ןעמוקניירא לָאמא ךָאנ רע טגעלפ טלמעד ."ןטיה
 פיל עשיומ בער רע טסייה טנַײה .ןטכיראפ ךיש רָאּפ א ןעגנערב
 ,טָאטש ןיא רעדַײנש רעטסערג רעד זיא רע .םעכָאכ עשיומ -- עקס
 סעבעב ןופ ןקעזיוכ ביל רע טָאה ,ןעבעב טימ לָאמא טרָאפ רע זא ןוא
 ןרעקרעביא טלָאװעג רָאנ ייז ךיז טָאה סע -- רעטסוש יד ,רעדירב
 טינ סע טָאה ,עקספיל עשיומ ,רע רָאנ ,ּפָארא ּפָאק ןטימ טלעװ יד
 לָאז לדייו ןשרעזאכ א ןופ זא ,רע טָאה ץזָאלרעד טינ ןוא טלָאװעג
 ,םיא זיא ,זיא יז יו עכלעזא טָא ,טלעוו יד לַײװ .למַיײרטש א ןכאמ ןעמ
 ,עבינ ןוא ביל ,ןעקסּפיל עשיומ

 :ןליפאב ןוא עלעטעצ א ןעבעב טגנאלרעד טָאה עקסּפיל עשיומ
 ךיא זא ,ןגָאז ריא טסעװ ,ןעריוווד ןַײמ ןבעגּפָא סע טסעװ ,אנ --

 -עג רע טָאה -- ,"עיצנאטס קינלאשטאנ; םאב ןטלאהראפ ָאד ךיז בָאה
 .עָאנאה ליומ ןלופ א טימ טגָאז

 םעכָאכ רעד טָאה ,ןלָאצאב ןגעוו ןגערפ סעּפע טלָאװעג טָאה עבעב
 -עצ ןטימ עבעב ןוא ,ריט יד ךיז רעטניה טקאהראפ עקסּפיל עשיומ
 טנאה רעטייוצ רעד ןיא שטַײב רעד טימ ןוא טנאה ןייא ןיא עלעט
 ןיילא עקנינייא זיא סָאװ ,עקשטירב ןַײז וצ ןָאטעג סיר א זייב ךיז טָאה
 טָאה רע .ןעמוקעג ןאב רעד וצ ןיילא עקנינייא זיא יז יו ,ןענאטשעג
 טגנאלרעד ,סעצייל יד ןָאטעג יצ א ,עינלעק רעד ףא טּפאכעגפורא ךיז
 א ןיפ יװ ןפיולטנא ,ןפיול לָאז סע ,דרעפ םעד ץימש עזייב רָאּפ א
 -ראּפ לקיטש א ןעמענ טינ ןיוש ןָאק ,עבעב ,רע סָאװ ,עּפראכ רעסיורג
 ןבָאװ ץעגרע .טכַײפ ןוא ָארג ןעוועג זיא ןעניגאב רעד .ןאב ןופ ןיוש
 -ּפָא רעד ןוא רענייטשיקורב יד רעביא טרעּפמילקעג ךעליירפ רעדער
 ןרעיױא סעבעב ןיא טקעזױכעג יו טָאה ַײרעּפמילק רעד ןופ ךליה
 ןלעוװ ,ַײא ,עבעב ,טסרעה .עסעמע ,ןעניושראּפ וטסריפ יא , ;ןיירא
 -עוװש ןוא ןעמאמ ןַײד ראפ ,ריד ראפ ןקעלק טע'ס ,ןַײּפ ןלָאצאב ייז
 ".ןקעלק טע'ס ,רעבָאה ןוא יה ףא דרעפ ןראפ ,רעטס

 ןָאטעג גָאי א ,סעצייל יד ןָאטעג סיר א קעטייוו ןופ טָאה עבעב
 רעקירעדינ .סעצייל יד ןָאטעג ּפוצ א קירוצ ךַײלג רָאנ ,דרעפ סָאד
 -ראווש א ןיא ןיושראּפ א ןעגנאגעג זיא ראוטָארט ןטימ געוו-קורב ןופ
 טָאה ,סעכָאלוצפא ןצעמע יוװ ,ןוא ,לרענלָאק ןסַײװ א טימ לקער ןצ
 ןעבעב .סופוצ טנאּפשעג טראה ןוא לסקא ןפא לשיוק א ןגָארטעג רע
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 טימ ַאד-ִא טָא ןשטנעמ םעד טָא ןופ ןרָאװעג רעכעליירפ סעּפע זיא
 :ןטָאבעגנָא קיטסול טָאה רע ןוא ,סאג ןיא םיא

 ךיא ,ןריפוצ טָאטש ןיא ךַײא ךיא לעװ ,טלערעה ,ךיז טצעז --
 ךיא רָאפ קירוצ ןוא ןיה !אזא עלעטרע ןא .ןקידייל טימ סנייצלא רָאפ
 ,קעטאשטָאּפ א ןָא ןאב רעד וצ

 -עגנָא ןעועג זיא רע ,עלערעה רעד טָא ,טלַײעג טינ ךיז טָאה רע
 ןַײז ןיא טקוקעגנַײרא טָאה עבעב .ןעגנודעג ךיז טָאה רע ,טלדורד
 עקיזָאד סָאד זיא ןרעיא טימ רעלעט א יװ ,ךאלפ ןוא דנור .םענָאּפ
 רעד ףא טצעזעג ןוא ןדײרנַײא טזָאלעג םיוק ךיז טָאה רע ,םענָאּפ
 :זָאנ רעד רעטנוא ךיז טעשטרָאװעג ,ןעבעב וצ עקשטירב

 ?ךיז ןלַײא וצ ָאד זיא ןיהּוװ ,ירפ רָאג ךָאנ זיא סע זא --
 -עב ךיז טָאה -- ?עלערעה ,ןריפראפ ךיז ןסייה ריא טעװ ןיהּווװ ---

 -עגּפָא ץרוק םיא טָאה ןיושראּפ רעד ןוא ,טגערפרעד טאקילעד עב
 :טקאה

 -ּפָארא ךימ וטסעוװ קירב רענרעזַײא רעד אב ,טינ ץעגרע ןיא --
 ,ףראד ךיא ןיהּוװ ,געוו םעד ןעניפעג ןיילא ךיא לעו ןטרָאד ,ןצעז

 םיא טָאה --- ?ןריפראפ ןסייה ריא טעװ זיוהטסאג א ןיא רעשפע --
 :טזעגיורעג ץלא ךיז טָאה ,ןיושראּפ רעד ,רע רָאנ .טציירטג עבעב

 ןַימ ,ןריובעג טָאטש ןיא ָאד ןיב ךיא ,קנאד א ,זיוהטסאג א ןיא ---
 קוק א טינ וצניהא עליפא לע ןוא ַײבראפ ָאד ךיא ייג זיוה סנטאט
 .עטאט ןַײמ ,ןכאמ טלָאװעג ווָאר א ראפ רָאנ ךימ טָאה רע זא .ןָאט
 -עשזניא ןא ראפ יצ רעטקָאד א ראפ שטָאכ זיא ,ווָאר א ראפ טינ זיא
 -נאג רעד טָא סעכָאלוצפא ןוא ןענרעל טלָאװעג טינ ךיא בָאה .רעינ
 .רעכאמרעגייז א ןרָאװעג ךיא ןיב טָאטש רעצ

 א טָאה סָאװ ,רעשטרוב םעד טָא ןופ ןרָאװעג ךעליירפ זיא ןעבעב
 טָא ןלעפעג ןעבעב זיא סעכָאלוצ רעדעי .ןַאטעג סעכָאלוצ טָאטש
 ,ןיושראּפ םעד סיורא רע טצעז סאג ןיא ָאד טָא ,אכ ,אכ .קירב יד זיא
 ךיז טּפאטעג טָאה ןיושראּפ רעד ?סעכָאלוצפא ןצעמע ךיוא רעשפע
 טָאה עבעב רָאנ ,ןלָאצאב וצ ףא טלעגניילק טכוזעג .סענעשעק יד ןיא
 :דרעפ םעד ץימש א טגנאלרעד

 .ןקידיײיל טימ ןרָאפעג סנייצלא .ןכוז ,עלערעה ,טינ ףראד עמ --
 סאג ןטימניא ןוא ןעמונעג סאג ןטימניא דלאביוו ,ןכוז טינ ףראד עמ
 -- זָאיװ .טָאטש א סעכַאלוצפא יװ רָאנ עקאט ,אכדאכ ,טצעזעגסיורא
 סאג רעכַײר רעד וצ דרעפ סָאד ןָאטעג בַײרט א ,עבעב ,רע טָאה
 ןזָאל טסניד א טימ עטצירּפ א זא ,לָאמא ךיז טכאמ סע .?ענַאילימ,
 ףא ןַײרא עקשטירב ןיא ייז ןעמ טמענ ,ןַײרא קראמ ןיא ירפראפ ךיז
 דרעפ םעד שטָאכ ,עבעב ,ךָאד ףראד רע .קירוצ ןוא ןיה ָאש רַאּפ א
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 ןיא ,ענַאילימ יד ,יז זיא .רעבָאה לדוּפ ןבלאה א ףא ,ייה לטניב א ףא
 גנאגפוא-ןוז ןכעלזָאר ןיא .ןפָאלשעג טַײקליטש רעקַיור רעקידנעניגאב
 -רָאשעג טָאה לטניוו א ,ןדָאבעג יוט ןיא רעכעד ןוא רעמייב ךיז ןבָאה
 וצ טלכימשעג טָאה ןוז יד .סעּפיל עטלא ענעסקאוועצ ןשיוצ טעכ
 טָאה סָאװ ,לזַײה א ןופ ךאד ןקירעדינ א ףא ןָאטעג ליּפש א ,סנדָאל
 -ראפ ןיא ןעַיײבעג ןענָאילימ ןשיווצ טקורעגנַײרא עוויינגיב יוװ ָאד ךיז
 -נאהעג זיא לזַײה םעניילק םעד טָא ןופ ריט רעד ףא .ןליטס ענעדייש
 -לָאג טימ ,ַײנ ןעוועג סע זיא לָאמא .רעכאמרעגייז א ןופ דליש א ןעג
 ."רעכאמרעגייז לעיוש, טצעזעגסיוא ןבאטשכוב ענעד

 לעױש טינ ןיוש טבעל סע .ןכָארקעגּפָא ןיוש דליש יד זיא טנַײה
 טָאה עבעב .טייג עסָאנראּפ יד ,טבעל בוטש יד רָאנ .רעכאמרעגייז
 -רעד ךיז טָאה ןרעוא ענַײז וצ .לזַײה םעד ןבעל טָא טלעטשעגּפָא ךיז
 -ייז ענסא סע ךיז טביײלק רעשפע .ריט-טנָארפ ןופ ּפירקס א ןגָארט
 ,קראמ ןופ טריפעג יז רע טָאה טלמונא ?ןַיײרא קראמ ןיא רעכאמרעג
 -ניילק טלעפעגסיוא ריא טָאה סע ,ןדליג א טלָאצרעד טינ םיא יז טָאה
 םאדאמ יד ,עשָאקשינ, :טנפעעצ לױמ א םיא ףא ךָאנ טָאה יז .טלעג
 ןיוש יז רע טָאה ."ןדליג א ףא טביילגאב ךָאנ זיא רעכאמרעגייז ענסא
 ןוא ,טינ טנָאמרעד ,טינ ריא רע טגָאז ,טנגעגאב קראמ ןיא לָאמ לפיוו
 .וויוכ א ןדליג א םיא ןבעגוצּפָא טינ טקנעדעג -- ענסא םאדאמ -- יז
 יד ּפָא ךיז טקור .טנָאמרעד עקַײד ריא רע טלָאװ רעטציא רָאנ
 ךיז טקור םענָאּפ ןקידנענַיש סמאדאמ רעד טָאטשנָא ןוא ריט-טנָארפ
 םענעדַײז-ץראווש א טימ םענָאּפ ץראווש א ,לדרעב ץראווש א סיורא
 א טימ ריט ןראפ ןיוש רע זיא טָא .ּפָאק ןצראווש ןפא עלעכּפערק
 יקצינטָאלָאז לשרעה זיא סָאד .סופ ןכעלצרוק ןַײז ףא עלעגיינראפ
 ענַײז טימ ןעבעב וצ טקניו רע ,םעדייא-ףיטש סענסא םאדאמ רעד
 :ןגיוא ענרעזעלג ענעלעראק

 ?עבעב ,ןאב רעד ןופ טכארבעג ןצעמע טסָאה --
 ,טשיוטנא זיא עבעב .רע טגָאז -- ,טינ םענייק ךַײא וצ ,ןיינ --

 קירב רעד אב טָאה רע סָאװ ,ןיושראּפ ןפא ךיז טנָאמרעד רע ןוא
 יד -- ,רע טגָאז -- ,טניימעג בָאה'כ --- .ץראה ןַײז טכאל .ןזָאלעגּפָארא
 ,ןרָאפעגמורא ןקידייל טימ טכאנ א .קראמ ןיא ןרָאפ טעוו ענסא םאדאמ
 א .טריפעגרעטנוא ךיא בָאה ןיושראּפ א .אכ-אכ ,קעטאשטָאּפ א ןָא
 א ריווג א ,טָאטש ןיא רע טָאה ,רע טגָאז ,ןטאט א -- עַירב ענדָאמ
 יסָאװ .קירב רענרעזַײא רעד ןבעל ןצעוּפָארא ךיז טסייה ןוא ,ןטאט
 א ,רעטקָאד ןייק טינ ,וָאר ןייק טינ ןַײז טלָאװעג טינ טָאה רע ,סָאװ
 ,רֶע טגָאז יוזא ,רעכאמרעגייז א ןרָאװעג רע זיא סעכָאלוצפא טָאטש
 .אכ ,אכ
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 ןשיוצ לכיימש רעצראווש א ךיז טיצעצ ןיקצינטָאלַאז לשרעה אב
 :סעצנָאװ עצראווש ןוא לדרעב ןצראווש

 "ווא ,רע עקאט ךָאד זיא סָאד ?ןעזעג םיא וטסָאה ּוװ ,רָאנ רעה --
 ?ןזָאלעג םיא וטסָאה ּוװ ?טינ יצ ,טריפעג םיא טסָאה .דנאפלעה םָאר
 ,םיא ףא עקאט סָאד ךָאד טראוו'כ

 ,לעוו'כ ,ּפָארא ךימ זָאל ,רע טגָאז ,קירב רענרעזַײא רעד אב --
 ,ירפ יוזא .ףראד ךיא ןיהּוװ ,ןפערט ןיילא ןטרָאד ןופ ןיוש ,רע טגָאז
 ןוא סופוצ ץעגרע רע טייג ,אכ ,אכ .ןלַײא ךיז רע לָאז ןיהּוװ זיא

 .טינ טניפעג ןוא ןלָאצאב וצ ףא טלעגניילק סענעשעק יד ןיא טראש

 ןיב ,סענעשעק עקידיל רע טָאה טָאטש א סעכָאלוצפא רָאנ עקאט

 ןיא ןרָאפ טעו ענסא םאדאמ יד .קעטאשטָאּפ א ןָא םיא ןופ קעווא ךיא

 ?טינ יצ ,קראמ
 -- .,עקוועסאב ..טסליװ וד זא ,טראוו ,ןרָאפ יז טעו רעשפע --

 -וקעג זיא רע .ָאד זיא רע ,עקוועסאב ,טסרעה -- ,טגָאזעג רע טָאה

 רענרעזַײא רעד וצ ,עקוועסאב ,ייג ,ייג .דנאפלעה םָארװא -- ןעמ
 .עקוועסאב ,םיא ןגעגאב ,קירב

 יָאּפ קידװענייכ גנוי ריא טימ טלכיימשעג ךיוא עקוועסאב טָאה

 :ןעבעב וצ טלכיימשעג ,םענ
 ןָא ,לסקא ןפא לצנער א טימ ,ןיושראּפ רענדָאמ א עקאט ,אה --

 .סעכָאלוצפא טָאטש א .סערדא ןא ןָא ,טלעג
 טָאה עבעב .ךעלעטירט ענייש עריא טימ ,עקוועסאב ,קעווא יז זיא

 "אב וצ ,ןעקוועסאב ,יז סע טגָארט סָאװ :שעדיכ טימ טקוקעגכָאנ ריא

 עמאמ יד ?טראוו יקצינטָאלָאז לשרעה ןעמעוו ףא ,ןיושראּפ םעד ןענעגעג

 טפָא .ץראה ןדלָאג א טָאה ,עקוועסאב יד ,יז זא ,ךָאד טגָאז סעבעב

 טכארבעג טלָאװ יז יוװ ךַײלג זיא ,ייז וצ רעלעק ןיא ןיײרא ךיז יז טּפאכ

 עמאמ יד ןטסיירט וצ יז טסייוװ לָאמעלא ,רעדירב יד ןופ סורג א

 ;סעבעב
 טלמעד רָאנ ,ןיז ערעַײא ,ןרעקמוא ךיג ךיז ןלעװ ייז ,עשָאקשינ ---

 .םענָאּפ רעדנא ןא רָאג ןבָאה ןבעל סָאד ,טלעװ יד ןיוש טעװו

 עסיז וצ סעקוועסאב רעד טָא ,ןעבעב ,ןסָארדראפ םיא טָאה סעּפע

 .ראפ א ןּפאכ שטָאכ רעטציא זומ רע זא ,טסייוו ,עבעב ,רע .דייר

 ןָאטעג יצ א סָארדראפ טימ רע טָאה ,דרעפ ןראפ רעבָאה ףא לטסניד

 "ירקס ךיז ןרעה ץעגרע ,קידייל ךָאנ זיא סאג יד !ָאיװ -- סעצייל יד

 :םיא טפור רעצעמע ןוא וצ-קראמ םוצ רענעגעוו עשרעוּפ עטשרע ןעּפ

 ןאב רעד וצ טספיול ,ךיד טגָאי סָאװ ,עבעב ,עלייוו א ייטש --

 .דרעפ סָאד ךָאד טסגָאיראפ ,וטסַײמש סָאװ ?םורא ןסיורג אזא טימ

 טמיוצראפ טנאה ןיא עוואלוב רעד טימ רעדנילב רעד בייל-לרעב
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 רעד ןופ טַײװ טינ טציז סָאװ ,בייל-לרעב .געו םעד ,ןעבעב ,םיא
 טײג רע ,קירבאפ-קעבאט ןופ קעבאט דאלקס א טיה ןוא ענָאילימ
 יו ,ןעבעב ףא ןפָא ןקוק ןגיוא עדנילב ענַיײז ןוא ,בייל-לרעב ,םייהא
 ןגױא יד ןיא ןעבעב טקוקעגנַײרא רע טָאה יוזא ,ןעזעג ץלא טלָאװ רע
 :טגערפעג קידסעדיוס ןוא סרעקוק עדנילב עטלקוּפעגסיױא ענַייז טימ

 ךיא ?טכארבעג ןאב רעד ןופ סע וטסָאה ןעמעװ ,עבעב ,אה --
 טכארט ,ענַאילימ רעד ףא ןעניגאב טסכאל וד זא ,טרעהעג ךָאד בָאה
 .עיצעמ א טקאּפעג סעּפע ןיוש טָאה עכעב ,ָא -- ךיא

 .אכ ערעב -- ,טקעזױכעג עבעב טָאה -- ,עיצעמ א ,אכ ,אכ --
 א ןרָאװעג רע זיא סעכַאלוצפא טָאטש א -- ךיז רע טמיר ,ןוז סרעז
 ןוא ,לסקא ןפא לשיק א טימ ןאב ןופ סופוצ רע טייג ,רעכאמרענייז
 רענרעזַײא רעד אב .ןענעגעגאב םיא טפיול ןאמרעגייז עקוועסאב
 .ןזָאלעגּפָארא םיא ךיא בָאה קירב

 :רעביא ךיז טמירק םענַאּפ סבייל-לרעב
 ,טַײל עריא ןופ ןענַײז סָאד .ןענעגעגאב ןייג ,עקוועסאב ,יז לָאז --

 ---יז טראוו גָאט עלא ,עקוועכ ןַײמ .ןשטנעמ ערעדנא ףא ןטראוו רימ
 ,דנילב ךָאד זיא טָאטש א םערָאװ ,ןשטנעמ עַײנ ןעמוק ןלעו טָא-טָא
 .ןגיוא יד ןענעפע ריא ןעמ ףראד ,עדנילב עלא יו

 ,עקאט .דייר סבייל-לרעב ןופ ּפָאק ןיא רעלעקניט ךָאנ טרעוו ןעבעב
 סָאװ ,עּפיצ רעטסעווש ןַײז ?סבייל לרעב עקוועכ ,יז טראוו ןעמעוו ףא
 ףא .ןצעמע ףא ךיוא טראוו ,טאלב-קעבאט רענעקורט א יװ ,לעג זיא
 -עג ,עבעב ,רע טָאה ,ןטעי עמאס ןיא ,ןרָאיאראפ ?ייז ןטראוו ןעמעוו
 דנאלסיוא ןופ שזא ,ןענילטע רעיימ ,ןאב רעד ןופ רישזאסאּפ א טכארב
 ךיז ןלעטש ןעמוקעג ,גנוי רענדָאמ רעד טָא ,טרעקעגמוא ךיז רע טָאה
 םיא טָאה .ןרעקעב יד עטאלז ,ענַײז עמאמ יד ,יסָאװ ,וויזירּפ םוצ
 ,רע טָאה עטָאהל א ,ןלעטש ךיז ןעמוק ץערעט א ןָא לָאז רע ,ןבירשעג
 ,ריא אב ןעמ טעװ ,טינ טמוק רע זא ןוא .ןעַײרפאב םיא ןעמ טעװ
 ןבָאה עלא רעבָא .טעב ןופ ךעלעשיק עטצעל יד ןעמענוצ ,עלילַאכ
 ץנאג א .וטפוא סיקצינטָאלָאז לשרעה ןעװעג זיא סָאד זא ,טסּוװעג
 עמאמ רעד ןעוועג לכיומ טינ ,יקצינטָאלָאז לשרעה ,רע טָאה סנַײז ןבעל
 עּפוכ טיוט סנטאט ןַײז ךָאנ טָאה יז ַײמעלאה ,ןרעקעב רעד עטאלז ,רענַײז
 טלעװ רעד ףא טכארבעג םוראיוזא ןוא ןילטע רעקעב ןטימ טאהעג
 ףא ןעקנוהעגרעטנוא סָאװטע טָאה ,לשרעה ,רע לַײװ ,רעדורב א םיא
 ןסקאוועג זיא ,רעיימ ,רעד ןוא רעגָאמ ןוא ץראווש ןעוועג זיא ןוא סופ א

 רעיימ זיא רָאי ןטפניפ ןכָאנ זא ןוא .במעד א יװ ,קראטש ןוא טנוזעג

 ןיהא םיא טָאה ,דנאלסיוא ןיא קעװא ,לגנַיי גנוי א רָאג ךָאנ ,ןילטע

 רע טָאה לעװש סעמאמ רעד ףא ןוא .טפאשטנַײפ סלשרעה טיילגאב
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 -עכָאװ א ןיא רע טָאה גנילצולּפ ןוא .ןזיוועג טינ ןרָאי עלא יד ראפ ךיז
 רעד רעביא ןטָארטעגרעביא טינ ,ריט סעמאמ רעד טנפעעג גָאט ןקיד
 | :טנָאמעג טָאה ןוא לצווש

 ,עקרעיימ רעזמאמ ןַײד ,דנאלסיוא ןופ ןעמוק לָאז רע ,םיא בַיירש --
 ףארטש ןייק םיא ראפ לעװ ךיא םערָאװ ,וויזירּפ םוצ ןלעטש ךיז לָאז רע
 ןופ סעכעבעב עטצעל יד ןעמענוצ ןעמ טעװ ריד אב ןוא ,ןלָאצ טינ
 ,בוטש

 :ןבירשעגנָא עקאט טָאה ןוא טגלָאפעג ,עטאלז ,יז טָאה
 ךָאד זיא ןעלשרעה אב ,וטסָאה עטָאהל א ,עקרעיימ ,ןרָאפ וצ םוק;

 ,"לעטימרָאקע ןַײמ וטסיב ,עצרוק א סופ ןייא

 -עג םיא טָאה עבעב .ןעמוקעג זיא ןוא טגלָאפעג ,עקרעיימ ,רע טָאה
 -יילק ןוא שעוו ענַײּפ רעסיוא .רעדנעלסיוא ןצנאג א ,לאזקָאװ ןופ טריפ
 -אמרעגייז עשידנעלסיוא עטכע טאהעג ןאדָאמעשט ןיא רע טָאה ,רעד
 ץלא ןגעוו ךיז טגערפעצ ןַײפ ןוא טסָארּפ רעייז טָאה רע :גייצעג עשרעכ
 בייל-לרעב רָאנ .ןרָאװעג ןלעפעג קראטש רע זיא ןעבעב ןוא ,טָאטש ןיא
 :טעשטרָאװעג ןגרָאמ ףא טָאה רעדנילב רעד

 דנאלסיוא .טשינרָאג א קעווא זיא רע יװ ,טשינרָאג א ןעמוקעג --
 ,טשינרָאג עקאט טּפעלקעגוצ טינ םיא וצ ךיז טָאה

 יד עטאלז סָאװ ,סענילב ענַײּפ יד ףא ןוא .עקוועכ ןַייז טגָאז יוזא
 טסעג יד ןשיוצ ןענַײז ,םייהא ןעמוק סנוז ןבילוצ טכאמעג טָאה ןרעקעב
 טנַיירפ ךעלקיטש ,עּפיצ רעטסעוװש יד ןוא עמאמ סעבעב ןעוועג ךיוא
 טימ םייהא ןעמוקעג עּפיצ רעטסעוװש יד זיא ,סנילטע יד טימ ןעמ זיא
 ,םענָאּפ ןקיטכיזדניווש ןטבראפעצ ריא ףא לקעזיוכ א

 טָאה ,דנאלסיוא ןיא ןרָאי ליפיוזא ּפָא זיא רעטעברא ןא שטנעמ א --
 רע עכלעוו טימ ,גַײצעג עשרעכאמרעגייז ענַייּפ ךיז טימ טכארבעג רע
 ןייק ןכאמ טינ לָאמנייק טעוו רע זא ,ךיז טמיר ןוא ןטעברא וצ ביל טָאה
 .ךיז ראפ טאטשראוו

 רעטסעװש יד ,טקעזיוכעג יז טָאה -- ,ןשטנעמ ןופ ערּוװג א --
 ןעמעוו ,לסעבעלאב א ָאי טרעוװ ,ךַיײא טלאה רעוו ,עבארעדא --- ,עפיצ
 א ףא גנוגעוואב-רעטעברא רעד ןופ טייטש ריא דלאביוו ,ןָא סע טייג
 -קרעוו א ןופ לסעבעלאב ןייק ןרעוו טינ ריא טלָאז סָאװראפ זיא ,לַײמ
 א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא רע טָאה ?רעטעברא טימ עקאט לעטש
 :טגָאזעג ןוא ל?כיבפָארּפ

 ןוא ןײראפָארּפ א וצ טרעהעג רעטעברא ןא זא ,דנאלסיוא ןיא ---
 םיא ןופ ןעמ טנָאמ רעמ ,גונעג זיא ,לָאצּפָא-דילגטימ רעלוגער טלָאצ
 ,ןקַײרטש סיוא לָאמא טמוק .גנוגעוואב-רעטעברא טסייה סָאד טָא .טינרָאג
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 -קָאמעד:לאיצָאס א ראפ םיטש א וטסיג ןלאוו אב לָאמא .ןעמ טקַײרטש

 זדלאה םעד ןגייל טייג עמ ּוװ ,דנאלסור טינ זיא'ס ,רעטָאּפ ןוא -- טאר

 .רעסעמ ןרעטנוא

 ןעגנול עקנארק עריא ןיא ,ןעּפיצ ,טקיטשעג עמזאּפס א יז טָאה סע
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנוי ןטנוזעג םעד טָא וצ קעזיוכ ןטרעטיבראפ ראפ
 .ןעזראפ רע טָאה גנוגעוואב-רעטעברא עצנאג יד .קעווא יו ,עטאוועמאט
 -לָאב עקידנעילג ,עסייה ,ןשטנעמ עַײנ ףא ,עּפיצ ,יז טָאה טראוועג ןוא
 ןוא ןעמוק ןלעװ סָאװ ,רעדירב עטקישראפ עריא יו ,עכלעזא ,סעקיוועש
 .דנאל ןיא טנערב סע ּוװ ,םוטעמוא יו ,סלעה א ןדניצנָא

 ןיא ייז וצ ןעמוקנַײרא ןעמונעג טפָא טָאה ןילטע רעיימ רעד זא ןוא
 -יצ ףא טקוקעג ןגיוא-דַיײלטימ טימ ליטש ,ןעָאש ןציזּפָא ,בוטש-רעלעק
 לָאמניײא יז רע טָאה ,טכיל א יװ ןַײא טייג סָאװ ,םענָאּפ םענייש סעּפ
 :טגָאזעג רע טָאה ליטש יוזא ןוא טנאה א ראפ ןעמונעג

 ָאד םערָאװ ,דנאלסיוא ןיא קעווא ןוא ןבָאה ענעסאכ ,עּפיצ ,טמוק ---
 ,ןטראוו וצ סָאװ ףא סטוג ןייק ָאטינ זיא

 ךיז ןבָאה ןגיוא עריא .עּפיצ ,ףוג ןצנאג ריא טימ טרעטיצעג יז טָאה
 טרעהעג טלָאװ יז יו ,טלעטשעגנָא ךיז ןבָאה ןרעיוא עריא ןוא טילגעצ
 .טינ סע ןרעה עביוט רָאנ סָאװ ,עיצוילָאװער א ןופ ןפור עטַײװ

 טינרָאג טָאה ןיילא רע ,ןילטע רעיימ ,ןענאטשראפ טינ יז רע טָאה
 ןיא זא ,רעבָא טסייוו רע .ןגָאװצ סטוג לָאז סָאװ ,סכלעזא סעּפע טרעהעג
 א זיא ָאד ןוא .ןבעל א ףא רעטעברא רעטוג א סיוא טעברא דנאלסיוא
 ;ןטעבעג ריא אב ךיז טָאה רע ןוא .בורג

 -ראפ ןעמעלא טעװ סָאװ ,בורג רעד טָא ןופ ,עּפיצ ,קעווא טמוק --
 .ןעגנילש

 טָאטש ןופ ,רעקיטַײז א יװ ,ןיילא רעקנינייא ,ןילטע רעיימ ,רע טייג
 טייג רע .ךעלּפענק ךאס א ףא רעטלּפענקראפ א ,ךעלאג א יװ ,רע טייג
 רעדנּוװ ןטרָאד טזַײװאב ןוא טאטשראוו ןיא רעכאמרעגייז םאדאמ רעד וצ
 ףא גָאט עלא טגָארט ןרעקעב יד עטאלז ןוא .טנעה ענעדלָאג ענַײז טימ
 גרָאז ערעװש א ךָאנ ןוא ,סקעבעג ןשיק ערעווש ייווצ טנעה עריא
 ןעמוק גָאט עלא ,לדנַײש אזא ,ןוז אזא ;ןצראה ריא ןיא יז טגָארט
 א יו זיא רע ןוא ,סעלאק עטסשיטַײל יד םיא ןענעכדאש ,םינָאכדאש
 טינ יו ,קאלעקלָאװ א יוװ ,ןיילא קאר .טינ םיא סע טמענ יוזא ,ןייטש
 ,שטנעמ רעקיטנַײה ןייק

 יִצ ,טינ טסייו רע .ןַײרא טלעװ רעד ןיא דרעפ סָאד עבעב טגָאי
 ףא .ןאב רעד וצ ןקידייל טימ דרעפ סָאד ןבַיײרט לָאמאכָאנ ַײדעק זיא
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 סָאװ ,עּפיצ רעטסעווש יד טָא ,רעווש יוזא רעטציא יז טגנעה זדלאה ןַײז
 -ראפ זיא .ןעגנול עקנארק עריא ראפ ךלימ ?סיב א ןבָאה גָאט עלא זומ
 יו ,סעצײלּפ עטנוזעג עכלעזא ןָא טָא ןפאכנָא טינ ךיז יז לָאז סָאװ
 ?סָאװראפ ?סרעיימ

 זייװסעּפורג ךיז ןעִיצ ,רעטעברא ךיז ןעִיצ ךעלסעג ןופ ,ןסאג ןופ
 -למיוב םוצ ,-ףייז םוצ סאג-ריקורב ןטימ ,קירבאפ-קעבאט רעד וצ
 עשרעיוּפ טימ ןעמאזוצ עקוועראזָאק רעד ןופ .לימפמאד רעד וצ ,דָאװאז
 -לרעב עקוועכ טייג סיורָאפ .סנרעטעברא-קעבאט יד ,ייז ןעייג ןרופ
 םענעדנוצעג טור א טימ ,עטאט רעד יװ ,ךיוה ,סיורג זיא יז .סבייל
 ,יולב ןגיוא יד ,ןייש ריא טסאּפ ,טנעַײלקעגוצ םענָאּפ סָאד .רָאה ּפָאק
 סָאװ ,ןטנאקירבאפ רעדירב יד אב ןטיטעּפא יד ןצייר ןוא רעטיול ןקוק
 -ענוצ ךָאנ ןוא "וק עטיור, ,יז ייז ןפור "רעזמאמ, ;ריא וצ ךיז ןראש
 ,סנדיינאג עלא ןטָאבעגנָא ריא ןיוש ןבָאה ייז .ריא וצ עניק ןופ ןשינעמ
 ,םענָאּפ ןיא ייז טכאל יז רָאנ ,טינ סָאװ ןוא עלעטש א רָאטנָאק ןיא
 ריא ןיא טלכעק בייל-לרעב ןוא ,ןטנאקירבאפ טנַײפ טָאה יז .עקוועכ
 -עגעגאב טינ ךיז ליוו רע ,עבעב ,ּפָא ךיז רע טרעק .טפאשטנייפ יד טָא
 רעטסעווש ןַײז וצ קידנעטש טמוק סָאװ ,ּפָאק ןטיור םעד טָא טימ ןענ
 .ןעבעב ,טסירדראפ םיא .ןוורענ עקנארק עריא טעוװעטנוב ןוא ןעּפיצ
 .טניו ןפא רעטרעװ עטסיזמוא ליפיוזא ,ןדיומ יד טָא ,ןזָאל ייז סָאװ
 סָאװ זיא ,ןָאטּפוא טנָאקעג טינרָאג ןיוש ןבָאה רעדירב ענַײז דלאביוו
 ןגעקטנא רע טמוק גנוטכא סיורג טימ ?ךעלדיימ ןָאטפוא ָאד ןיוש ןלעוו
 ןטױלּפ יד אב קיטַײז טייג סָאװ ,ןענילטע רעיימ גנוי ןקיזיר םעד טָא
 טעװ ,לבור א םענייא ןגרָאב רע טעװ ןרעיימ םעד אב טָא .סאג ןופ
 ּפָא טלעטש רע ןעוו רעבָא .םייהא ןרָאפ טעװ ןוא רעבָאה ןוא ייה ןפיוק
 יז ןקוק ,עקשטירב ןַײז טימ סיוא ךיז טכַײלג רעיימ ןוא דרעפ סָאד
 עקידנגערפ עראק םיא ףא טלאה רעיימ .םוטש טונימ א רעביא ךיז
 לָאמעלא טגערפ רעיימ .ןגיוא ענַײז טונימ א טלאהאב עבעב ןוא ,ןגיוא
 :עגארפ ןייא

 -יּפאּפ א םיא טגנאלרעד ןוא --- ?וטסָאה עסָאנראּפ ,עבעב ,ונ --
 ,סָאר

 םיא זיא'ס .עסָאנראּפ ןגעו ןטכארט טינ רעטציא ליוו עבעב ןוא
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ א טימ טונימ רָאּפ א ןעגנערבראפ וצ טוג
 טָא יװ ,סענַײט רעקינייו סא טלעװ א וצ טלעטש ןוא טלעװ א ןופ
 .עקוועראזָאק ןופ ןדיומ יד

 ןגעוו טלייצרעד לקעזיוכ א טימ ,עבעב ,לָאמאכָאנ רעטציא רע טָאה
 ןעמעװ ףא ,טכארבעג ןאב ןופ טנַײה טָאה רע סָאװ ,רישזאסאּפ םעד

 ןעגנאגעג זיא עקוועסאב ןעמעוו ןוא ,טראוועג טָאה יקצינטָאלַאז לשרעה
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 -ראפ ןקלָאװ א ךיז טָאה םענָאּפ סרעיימ ףא ןוא ,ןענעגעגאב ןגעקטנא
 | ;ןגיוצ

 טינ --- ,סָארדראפ טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,עבעב ,טסייטשראפ --
 עיצקא עסיורג א ןעמונעגרעטנוא טאהעג ןבָאה רעדירב ענַײד רָאנ
 טציז ,יקצינטָאלַאז לשרעה ,רעדורב ןַײמ .טלעו יד ןשרעדנארעביא
 ףא טלעוו יד ךיוא טרעדנע רע .טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ טינ ךיוא
 טַײלישעדקעה עקירעגנוה יד רע טָאה סעבאש ןקיטנַײה .רעגייטש ןַײז
 למוט סיורג טימ טָאה רע .ּפעק יד ףא סעקלמראי עסַײװ ןָאטעגנָא
 קילדנעצ א ןעמונעגפיונוצ טָאטש ןיא םִיָאבאג עלא ןופ ּפעק יד רעביא
 ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה טנעה יד ןיא ךעלעכיט טימ ,סעטעבאג ,רעבַײװ
 ןקידסעבאש א ףא טלמאזעגפיונוצ ןוא רעזַײה ןוא ןעמָארק רעביא
 -שעדקעה יד וצ ענעדנובעגוצ ,םינייקז עליפא .לגוק א טימ טנלָאשט
 -אבעלאב ןוא ,ּפָאק סלשרעה טשטנעבעג ןוא טקעלאב ךיז ןבָאה ,ןטעב
 ןעלשרעה ןבָאה ןצאל יד ןיא סדיװָאדנגָאמ טימ ןעגנוי ןוא ןדיומ עשיט
 ,רעכאמרעגייז םאדאמ יד ,רעגיווש יד רָאנ .רעריפ רעייז ראפ טכאמעג
 ריא טעװ רע ,עריומ טָאה ןוא ,טנַײּפ םיא טָאה ןוא טינ םיא טביילג
 וצ לָאמא עקאט ןיוש טפיולראפ עקוועסאב ןוא ,רעדניק יד ןעשטעלאק
 לסיב א יז ליוו ,רעדורב ןַײמ ,רע .ןעקוועכ סבייל-לרעב וצ שזא ,טַײװ
 וועגא ."טסילאיצָאס-טסינעיצ; א טכארבעג ריא רע טָאה ,ןטלאהּפָא
 םערָאװ .טאטשראוו ןיא טרָא ןַײמ ןעמענראפ םארבא רעקיזָאד רעד טעװ
 סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב םענַײמ ןוא רעדירב ענַײז ןשיווצ קעליכ רעד
 טָאה לשרעה רעדורב ןַײמ ןוא ,ןסאמ עלא ןעניז ןיא טאהעג ןבָאה ענעי
 טיירג רע זיא םעד בילוצ ,ךיז בילוצ רע טוט ץלא .ןעניז ןיא ךיז זיולב
 ,לגרָאג סרעדורב ןיא טנעה ענַײז ןזָאלנַיײרא

 זיא ןצראה ןַײז ףא לפיו דרעפ םעד טגנאלרעד טציא טָאה עבעב
 :ןעוועג ןדָאזעגנָא

 רעיימ ןימ אזא !ןַיײרא ןעמאמ רעקידעקניה ןַײד ןיא !עריגעּפ ,ָאיװ ---
 קוק .םיא טעשטָאט סָאװ ,ןצראה ןיא למערעוו א ךיוא ןיוש טָאה ןילטע
 ָאיװ ?ןעמעוו ,רעװ ,סָאװ .ןטָאשעגנָא לסיב א סע טָאה רע סָאװ ,רָאנ
 ,עבעב ,רע טעװ רעשפע ,גוצ-רעירוק רעד ןָא טמוק טכא טקנוּפ !ָאיװ
 -- ןסע ליוװ ןוא קירעגנוה ךָאד זיא ץלא םערָאװ !ָאיװ .ןיושראּפ א ןּפאכ
 ַאיוו ,דרעפ א זיב ןשטנעמ א ןופ

8 

 סע יו ,טוג ראפ ץימש ענעמוקאב יד ןעמונעגנָא טָאה דרעפ סעבעב

 סָאװ ,ריפסיוא ןטצעל ןטימ ןעוועג קידנעטשראפנַייא ןצנאגניא טלָאװ

 א ןופ ,עלא ןליו ןסע זא -- טכאמעג טָאה סָאבעלאב רעגולק ןַײז
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 ,טצנאטעג ,ןגיוצעג טיוה רעד ןופ ךיז רע טָאה ,דרעפ א זיב ןשטנעמ
 רעד וצ טקיטעּפשראפ טינ ןוא לָאמאטימ סיפ ריפ עלא ףא ןעגנורּפשעג
 -סיורא טָאה דרעפ סעבעב סָאװ ,טַײקיסַײלּפ רעצנאג רעד אב רעבָא .ןאב
 -וק רעד סָאװ ,טונימ טכא יד ןגָאינָא טנָאקעג טינ ךָאד רע טָאה ,ןזיוועג
 -עגנַײא טאהעג ןיוש ךיז ןבָאה ןרישזאסאּפ .טפאכראפ סיורָאפ טָאה רעיר
 -אטשעג זיא רעמאק-טיה רעד אב .ןענָאטעאפ ןיא ,סעקשטירב ןיא טצעז
 ןטױר אזא ,רעדורב א סעקוועכ ןעוועג טלָאװ רע יו ,ןאמרעגנוי א ןענ
 וצ א ,םענָאּפ סָאד רעקידנור לסיב א ,טאהעג רע טָאה ּפָאק םענרעּפוק
 ךעלדנעַײלק ענעטָאשעגנָא לופ ןוא ןגיוא עקידנכאל ,לזענ ךעלטיירב
 ןזיוה עטאוועקסאּפ ןגָארטעג טָאה רע .םענָאּפ ןַײז ףא טצנאטעג יװ ןבָאה
 -- עלעקער סָאד .טיירב וצ עקאט ןיוש רעבָא ,טיירב עדָאמ רעד ךָאנ
 סָאד .ץרוק ליפוצ עקאט ךיוא ןיוש רעבָא ,ץרוק עדָאמ רעד ךָאנ ךיוא
 -עג טָאה ץאל ןופ ןוא ,טעיליּפשעצ לסיב א ןעוועג םיא אב זיא לרענלָאק
 א ןיב ךיא -- טשארעג טָאה םיא ןופ ץלא ןוא ,לדָאנ א טעשטשילב
 ןעוועג ןלעפעג רעייז ןיושראּפ רעד זיא ןעבעב .סעדָא ןופ גנוי-רעדַײנש
 ,טקיטעּפשראפ רע טָאה ָאד ךיוא רָאנ .עקשטירב ןפא ךיז וצ ןעמענ וצ
 -עלאב ענַײפ טימ עלופ א ,דיוב א טימ טוקאלאק טראוועג טָאה םיא ףא
 ןוואקישט םעד טָא רע טָאה ,ןטוקאלאק ,טלעוו יד קינייװ זיא םיא .םיטאב
 שטַײב רעד טימ ןריצאּפש קעווא זיא עבעב ןוא .טּפאכראפ ךיוא ןיושראּפ
 ןיא ןטנאקירבאפ רעדירב יד ןעוועג ךָאנ ןענַײז לאזקָאװ ןפא .טנאה ןיא
 יד טָא זא ,עבעב ,טסוװעג טָאה רע .ןזוה עטסערּפראפ קראטש יד
 ןייק םישָאדאכ ייווצ ןיוש ןלָאצ ןוא ןטרָאק ןיא טכענ ןליּפש ןטנאקירבאפ
 סעּפע ןאב רעד אב ָאד יז ןבָאה רעטציא .רעטעברא יד טינ טלאהעג
 טָאה עבעב .ווָאצענסאק ץערָאּפ ןכעלרעקיש ןטימ טרעּפמאעג ךיז גנאל
 טָאטש ןיא ןרָאפ טינ ךיז ייז ןבַײלק יצ :ןגיוא יד טלעטשעגנָא ייז ףא
 ?ןַיײרא

 םיא טָאה -- :!ייג ףָאיּפש ,וטספראד סָאװ ,וטסקוק סָאװ ,סָאװ --
 זא ?יסָאװ --- .ןסָאגעגּפָא רעסאוו טלאק טימ יו ,רעדירב יד ןופ רענייא
 ,סעמאש:-ןטאליש םעד ןקיש ריד ךָאנ ןעמ'ט ,ןפראד טע'מ

 דרָאב ןיא ךיז וצ ליומ ןופ ןטָאשעג רעטרעוולדיז ךיז ןבָאה ןעבעב אב
 ןיא יז רע טקוק סָאװ ,עקאט -- ,טלדיזעג רע טָאה טסבלעז ךיז ,ןַײרא

 ןטניה ןופ ?טלטעבעג עווָאדענ א ייז אב טלָאװ רע יװ ,ןַײרא ןגיוא יד

 -עג טָאה סָאװ ,םראדנאשז ןבָארג ןופ ןגיוא עזייב טיילגאב םיא ןבָאה

 ;טמורב
 !יג עקשטירב רעד וצ ,רעקָאסָאק ,םורא ָאד ךיז וטסיירד סָאװ ---

 !ןקישּפָא לקריצ ןיא ךיד לע ךיא
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 םיא זיא לָאמ םעד ףא רעבָא ,עקשטירב רעד וצ טלַײעג טָאה עבעב
 ןיא ןשטנעמ םעַײנ א עקאט ,ןיושראּפ א ןריפ ןעוועג טרעשאב רעדיוו
 רע .שטנעמ רעַײנ רעד ,דנָאלב ןוא קראטש ,ךיוה ןעוועג זיא רע .טָאטש
 :ןעבעב ןדלָאמעג ךַײלג טָאה

 לעװ ךיא זא .גראב ןפא רעטנוא ךימ ריפ ,קעשייכ טסָאה וד זא --
 ןעקנירטסיוא ךָאנ ןוא ריד טימ ןלָאצעצ ךיז ךיא לעװ ,ןענעגעגאב ךיד
 ,סענעשעק עטסוּפ ךיא בָאה רעטציא .ךיוא לזעלג א

 :ןיושראּפ םעַײנ םעד טָא ןופ ןצראה ןופ ןעגנאגעגּפָא ןעבעב זיא
 רעד ,רע .טעז עמ זא ,טניימ ןוא דנילב ךָאד זיא טָאטש א ,טסרעה ---

 יז ןעייג ןעבעב ןוא ,ןשטנעמ עַײנ ףא ץלא טראוו ,בייל-לרעב רעדנילב
 סָאד .רעדירב ענַײז ףא ךעלנע טינרָאג ךָאד זיא ,עבעב ,רע .ןָא קינייװ
 ןבַיילב זא ןוא ּפָאק ןרעווש א טָאה רע זא ,טמיטשאב גנאל ןיוש ןעמ טָאה
 אזא .ןיקוואכ עשטיא עטאט רעד יװ ,עלָאגעלאב א יוזא ןיוש רע טעוו
 ןגָאימורא טסּוװעג רָאנ ,ןָא טייהרעניילק ןופ ךָאנ ןעוועג ןיוש רע זיא
 ןרעזַײװנעדלָאג אב .ןטעברא ןביוהעגנָא ירפ טָאה רע ,סעמע .טניה טימ
 טּפעלשעג ןוא סעקדָאיבעל יד אב ןענאטשעג רע זיא טקנוּפ-ץלאזראפ ןפא
 קראטש ןרָאװעג זיא רע .ןַײרא טכאנ רעד ןיא זיב ירפרעדניא ןופ רעסעפ
 סעדייז ןופ טפארק-עשורעי א ןגעלעג זיא רענייב ענַייז ןיא .טנוזעג
 -וצסיוא ּוװ טכוזעג עינאווערָאה ךָאװ א ךָאנ רע טָאה .סעקינשאּפערָאה
 סעכיוק טלצנערטעצ ןוא טעוװועדליװעג רע טָאה ,טפארק עקירעביא ןדָאל
 ןוא רעדירב סעבעב טסּוװעג גיוו ןיא דניק א טָאה סע ןוא .געלשעג ףא
 עבעב ךיוא ןעמ טָאה טסּוװעג ןוא ,עיצוילָאװער יד ןכאמ סָאװ ,רעטסעװש
 זיב ,קראמ ןיא ןוא לוש ןיא ,ןעלקניוו עשיטָאטש עלא ףא רעגעלש םעד
 -עג רעווש ןעבעב זיא'ס ,ןסירעגרעטנוא סעכיוק יד לסיב א טָאה עבעב
 ,רָאי ןצכעז ןופ גנוי א ןרָאװעג ןיוש זיא רע .רעסעפ יד ןּפעלש וצ ןרָאװ
 ,ריביס ןטַײװ ןיא טריפעגקעווא ,טדימשעג ןטייק ןיא ןעמ טָאה רעדירב יד
 טימ עשטאילק א טנשראיעג טָאה עבעב ןוא ,ןברָאטשעג זיא עטאט רעד
 יד ,טצוּפעגמורא לסיב א סע טָאה רע .עקשַָארד רעטלבָארדעצ א
 ףא ןיילא ןוא ,לדרעפ קידעשָאקשינ א ףא ןטיבראפ עשטאילק
 א ןעזרעד עבעב טָאה ,עינלעק רעד ףא קידנציז ןוא .עינלעק רעד
 טיג ןעמונאב טינ ,ןעזעג טינ סע רע טָאה רעַירפ סָאװ ,ןכאז ךאס
 יד ןענַײז סעּפע ןיא זא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ,ןענאטשראפ
 ךיא זיא קראטש ןדָאזעגנָא סעּפע ,טכערעג ןעוועג ָאי ענַײז רעדירב
 םוצ ןקידייל טימ קירוצ ןוא ןיה ןגָאי סָאד טָא .ןצראה ןפא ןעבעב
 -רָאג עדאיל א ןוא ,עסָאנראּפ רערעטיב רעד ראפ ךיז ןגָאלש ,לאזקָאװ
 -ציא זיא טסניד ענעזעוועג יד טָא ,ריד רעביא ךיז טעוועקעדזיא טשינ
 עלעטעצ א ריא טגנערב עבעב זא ןוא ,עקסּפיל םאדאמ ןרָאװעג רעט
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 ןייא ןיא קעווא םיא ראפ ךיז יז טלעטש ,עקסּפיל רעה םעד ןופ ןריפ וצ
 ,טלָאצאב טינ עליפא ןוא ,טינ שטנעמ ןייק רָאג ןיוש זיא רע ךַײלג ,דמעה
 .טלעוו עסעִימ א ,ופ .עבעב ,ןעוועג רע טלָאװ סערָאשעמ סנטאט ריא יו
 וצ ןבָאה רעשפע ךיז טעוװ רעדנילב רעד בייל-לרעב ,עבעב ,טסייוו רע
 ,ןַיירא טָאטש ןיא טימ טָא טריפ רע סָאװ ,ןשטנעמ םעַײנ א טימ ןעיירפ
 ,עבעב ,רע רעבָא ,גנוי ןדנָאלב ָא-םעד ףא ךיוא עּפיצ סע טראוו רעשפע
 לָאז רע רעװ ,ןשטנעמ םעַײנ םעד טָא ןופ ךעיוק םעד ןיא טינ טביילג
 אזא ןגעק טלעג ןָא ןוא קעּפ ןָא שטנעמ א ןכאמ ןָאק סָאװ .ןַײז טינ
 -סעב ןזיב רעטסיולק םעד ןופ --- סרעייז זיא ץלא סָאװ ,םיריווג טָאטש
 יד ןוא דָאב יד ,סרעייז זיא םעליוסעב רעד ןוא קראמ רעד .שערדעמ
 םוטעמוא -- לקריצ רעשַיײצילָאּפ רעד ןוא טכירעג רעד ,עמראזאק
 ,סָאבעלאב ייז ןענַײז

 סעקטענָאגאוו ןגָאי סע עכלעוו רעביא ,ןסלער ךיז ןעִיצ ןסאג רעביא
 -עמוא ןלעװ סָאװ ,ךעלעקנאב ,ךעלעסעפ ,רעסעפ עטעוועקרָאקראפ טימ
 ןוא ,ןשיט עטאז עכַײר יד וצ ןראּפשנָא ןעמאי טימ ,ןענאב טימ םוט
 רעצנאג א טשיור סע .טיורב ןּפאנק ראפ ןשטנעמ רעווש ןעװערָאה ָאד
 טצנאט רעזַײװנעדלָאג .טקנוּפ-ץלאזראפ סרעזַײװנעדלָאג םורא דיראי
 -עמוא ,טעברא טימ טינ ךיז טסעִימ רע .ךעלעוויטש ענַײז ןיא ןיילא ָאד
 רענייא טעברא רע .ןגיוא ענַיײז ,זָאנ ןַײז ,טנעה ענַײז רע טראּפש םוט
 .ןשטנעמ טנזיוט ראפ ,טרעדנוה ראפ ,ןעצ ראפ

 -- ,עקשטירב ןיא רעדנָאלב רעד ךיז טקיטש -- ,אכ ,אכ ,אכ --
 זא םערָאװ ,ןשטנעמ טנזױט ראפ ,רעזַײװנעדלַאג ,רע טעברא סיוועג
 עלא יד יו ,טסנידראפ רערעמ טמוקעג םענייא םיא טלָאװ יו זיא ,טינ
 ,ךאז רעדעי ָאד טסייו ,שטנעמ רעַײנ רעד טָא ,רע ?ןעמאזוצ טנזיוט
 -רעד וצ טסייו רע .טקיטכענעג ןוא טגָאטעג ָאד טלָאװ רע יוו טקנוּפ
 ,ןגערפ טווּורּפעג עקאט ןעמ טָאה עמוד רעד ןיא זא ,ןעגנוטַײצ ןופ ןלייצ
 טָאה עקנעשטשערעט א רעדָא ,יקסדָארב א רענייא סָאװ ,סע טמוק יו
 -רא רעטנזױט רעקילדנעצ ערעייז ןבָאה סע לפיוו ,טסנידראפ רערעמ
 "ירב סעבעב יװ ,טדימשעג ןטייק ןיא רעגערפ יד ןעמ טָאה .רעטעב
 .סעקיװעשלָאב ןסייה רענדער עכלעזא לַײװ ,רעד

 -לָאג ןופ ּפָא רעק א ןוא ,עבעב ,סעצייל יד יצ א קיטסאה טיג רע

 טימ םיא וצ טקניװ רעזַײװנעדלָאג זא ,םיא טכאד סע .סאג סרעזַיײװנעד

 ןופ טראוו רע .ןעקנווועג לאזקָאװ ןפא טנַײה םיא טָאה רע יװ ,גיוא ןא

 .רעזַײװנעדלָאג ,רעפטנע ןא םיא
 זיא'ס .ןרעזַײװנעדלָאג לאזקָאװ ןופ טריפעג עבעב טָאה טלמונא

 .טנירגעג ןבָאה טנעָאנ ןוא טַיײװ רעדלעפ יד .ןעניגאב-גנילירפ א ןעוועג

 -ַײװנעדלָאג ןוא ,ןעגנוזעג ןבָאה לגייפ יד ,טילבעג ןבָאה רעמייבלּפע יד
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 ,טנרָאפ ןופ טנוואדעג ,עכָארב טגָאזעג ,טעקכָאעג קאמשעג טָאה רעז

 וצ ןָאט עליפט ןעמ טסעגראפ טפעשעג בילוצ סָאװ ,ךיז טגָאלקעג ןוא

 ;רעזײװנעדלָאג ,טכאלעצ גנילצולּפ ךיז טָאה רע .טָאג

 -ּפָארא ןליוו ייז .טלעוו יד ןכאמרעביא ןליוו רעדַײנש ,רעטסוש --

 ןיא ןענעקייל ,ךעלרעטסוש יד ,ייז ,ריוג םעד ,רעסייק םעד ןפראוו

 עשלאפ ליפיוזא טינ טסָאה ,עבעב ,וד .ןצעזעג ענַײז ןיא ,עריוט סטָאג

 -סיוא טסעוװ וד ,ריד וצ ליווװ זיא ,רעדירב ענַײד יו ,סעזא ןוא עמכָאכ

 ןייז וצ טרעשאב ךָאנ ריד זיא רעשפע ןוא ,סעמרוט ןוא ןטייק ןדַײמ

 וועייכעמ ןעמ זיא קיבײא טינ ןוא ,לגנִיי א ךָאנ ךָאד טסיב .ךיוא ריווג א

 .עינלעק רעד ףא ןציז

 טימ טדער רעזַײװנעדלָאג ריווגג רעד .טּפאכראפ ןעוועג זיא עבעב

 ןעמעלא ךיז ןזָאלעג טָאה רע .שטנעמ א טימ יװ ,ןכַײלג א טימ יוװ םיא

 ןופ רעדנּוװ יד ןרעה וצ ףא ןרעיא יד טלעטשעגנָא ןוא ןגָאירעביא

 ,ליומ סרעזַײװנעדלָאג

 ײװנעדלָאג טָאה --- ,סיורג יוזא רָאג טינ ןביוהעגנָא בָאה ךיא --
 רעסיורג א ,טָאג ןעקנאד ,ךיא ןיב רעטציא ןוא -- ,טצעזעגרָאפ רעז
 ,ןשטנעמ םוטעמוא ,ךיז ןטײרּפשעצ ,ךיז ןסקאוועצ ןטפעשעג יד ,ריווג
 ןעמ ףראד ןקוק ןוא ,ןגיוא ייווצ טנרָאפ רָאנ בָאה ךיא ןוא ,רעטעברא
 ןגיוא ,ןגיוא עגנוי עטוג עכעלרע ,ןבָאה ןגיוא ךָאנ ךיא ףראד .םוטעמוא
 ,טסייטשראפ .סָאבעלאב א וצ ץראה ןבעגעגרעביא ןא טימ ןרעיוא ןוא
 יז ואפ -- עכלעזא ךָאנ ןוא רעדירב ענַײד ?עבעב ,דייר ךיא סָאװ
 א ןוא ליוק א ָאד זיא ,ףראד עמ זא ןוא סעגרָאטאק ,סעמרוט ָאד זיא
 ןַײד ריד וט ןוא ,לדעּפיסָאלעװ א ףא קעווא ךיד ךיא ץעז .ךיוא קירטש
 ,רעדורברעטוג א וטסיב ןעמעלא טימ ,סע טסייה רעירוק א ,טעברא
 -רעד ,רימ וטסגנערב ,טסעז וד ,טסרעה וד סָאװ ןוא ,ןעמעלא טימ
 א טעברא רעַײרטעג ראפ ןוא ,טלאהעג א טסָאה וד ןוא ,רימ וטסלייצ
 -נעדלָאג א זיב עקאט רעשפע ,טסקאוו וד ןוא ,טסבעל וד ןוא ,ענָאטאמ
 ,..ריווג א ,ןיקוואכ סירָאב ןסייה לָאמא ךָאנ טסנַאק ,רעזַײװ

 טשעלאכעג ריש טָאה ,ןרעטעברא-קעבאט יד ,עּפיצ רעטסעווש יד
 יד .רעגנוה ןופ ןבראטש רעסעב ,יז טגָאז ,ליוו יז ...קילג םעד טָא ןופ
 :טנרָאװעג ךיוא םיא טָאה עמאמ

 ןא ךיז ַײז זיא ,רעדירב ענַײד ןיא ןטָארעג טינ עקאט טסיב וד --
 -לָאג אב ןָאיּפש ןייק טינ עלילָאכ רעבָא ,עבעב ,עלָאגעלאב רעכעלרע
 .ןרעזַײוװנעד

 ,לאזקָאװ םאב טנַײה יו ,םיא וצ טקניוװ ,רעזַײװנעדלָאג םיא טקניוו
 ...רעפטנע סעבעב ףא טראוו רע
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 "אפ ןַײז טגערפעג עבעב טָאה -- ?ןריפראפ ןסייה וטסעוװ ןיהּווװ ---
 .רישזאס

 ןוא ,רישזאסאפ רעד טגָאז -- ,ּפָארא ךיא לעװ סאג ןיא ָאד טָא -- :

 ּפָארא טכירק ןיושראּפ רעד סָאװ ,טינ רָאג ןיוש ךיז טרעדנווװװ עבעב

 רעַײנ א -- דיירפ סבייל-לרעב רעביא םיא ךיז טיג סעּפע .סאג ןטימניא

 ןלָאז ,עבעב ,רֶע טכארט ,ייז ןלָאז .שטנעמ רעַײנ א ,טָאטש ןיא שטנעמ

 ,סווָאצענסאק יד ,סרעזַײװנעדלָאג יד טָא קעזעה ךאס א ,קעזעה ןָאט ייז

 .קעזעה ןָאט ייז ןלָאז ,םיצירּפ יד ,םיריווג יד
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 ןילעי רעיימ
 ..ןָא טשרע ךיז טנייה סע

 ,רענעּפמורשעגנַייא ןא --- דניקלאמ ןוא ,רעטצניפ ןרָאװעג ןיוש זיא סו

 עלופעמייא יד רעביא םורא ץלא ךָאנ טעקנָאלב -- רעטרעקיוהעגנייא

 יד יו ,טינ ןיילא טליפ ןוא םורא טעקנָאלב .ָאטעג רעד ןופ ךעלסעג

 :עבלעז סָאד ןוא סנייא ,עבלעז סָאד ןוא סנייא רעהפוא ןָא ןעלמרומ ןּפיל

 ןוא ץלא טימ סיוא ..זדנוא טימ סיוא ..ָאטעג רעד טימ סיוא --

 יייועמעלא

 ןקירד ,ןטסאקטסורב ןַײז טמעלקעגנַײא ןטלאה ןפייר ענרעזייא ,ןפייר

 ןקיּפ ךעלעבענש ריש א ןָא ,ךעלעבענש עפראש .קידסענָאמכארעבמוא



 -אמאס ,ערעטיב ,ןעקנאדעג למיוועג א -- ּפָאק ןיא ןוא .ןפיילש ענַײז
 יד ןוא .ּפָא לסיב א ןזָאל ןפייר יד זא ,טפערט'ס ...ןעקנאדעג-סעווָאמ
 טמעטָא ,ךיז-וצ טמוק דניקלאמ .ןקיּפ וצ ףוא עלַײװ א ןרעה ךעלעבענש
 טגַיײצרעביא ןוא ךעלּפעל-ןגיוא יד ףוא טבייה ,סיוא ךיז טכַײלג ,ּפָא ףיט
 -ראפ ןעיורג םענופ רעכייז ןייק ןבילבעג טינ :לָאמ קירעביא ןא ךיז
 -ניו רעד .טנוװָא רעקיטסבראה:טעּפש ,רערומכ א טריגער סע .טכאנ
 ןזָאלעג ןוא דרע רעד רעביא ןָאט זַײרּפש א טוװורּפעג ןיוש טָאה רעט
 -- טירט ענַײז ןופ ןרוּפש עטסיירדמוא ךאלפרעביוא רעלעקנוט ריא ףא
 .טלעק טימ עייוו א סע טוט ןדניקלאמ ףא .יינש ןקעלפ ענעגנאגעצ טינ
 יד .ןייא םיא טלאפ -- ,"ןליקוצ ךיז ןעק עמ, .ןרעדיוש םיא טמענ סע
 ןקיטליגכַײלג א ןופ ןסיוטשראפ דלאב רעבָא טרעוװ עווָאשכאמ עקיזָאד
 ןבראטש סעכָאּפאלַאכעל ןעמ טעװ ?ןליקוצ ךיז ביוא ,סָאװ זיא; :ריפסיוא
 ,.."טיוט ןכעלריטאנ א טימ

 גנאל סדניקלאמ רעביוש א טוט טניוו רענעפָאלעגנָא םעצולּפ רעד
 א ןָא זיא רע זא ,טליפרעד דניקלאמ ,רָאה עטלדוּפעצ ,ענעריושעג טינ
 טציא לָאז סע ןעוו .טינ רעדיוו םיא טרא סע ןוא .םעד ןָא סיורא .לטיה
 -נערטש יד ןליפסיוא טפראדעג ,דניקלאמ ,רע טלָאװ ,ןאמכאוו א ןעמוקנָא
 ראפ .ךיז קידנגיינראפ ףיט ,לטיה סָאד ןעמענּפָארא -- גנונעדרַאראפ עג
 ןסירגאב טינ ראפ טדערעגּפָא ןיוש ,שָאר-יוליגעב ָאטעג ןיא ןייגמורא
 ףא ןסיש םיא ןעמ ןָאק ,טכאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ א םיניד עלא טיול
 ...רעטעּפש יצ רעִירפ ,יװַײס ?סָאװ זיא ,ונ .טרָא ןא

 "ןקלָאװ ךרוד געוו א ךיז ראפ ךרוד טדַײנש למיה ןפא ןביוא ןוא
 .ענָאװעל יד ןליונק

 ןּפמורשעגנַײא ןצנאגניא טעװ ענָאװעל יד ןוא ,ןטראוו וצ גנאל טינ
 -אב ךיז רעדיװ ,זיא םעליוָאה-רעדייס רעד יװ ,טעװ יז ןעוו ןוא .ןרעוו
 ,רֶע יצ ,טסייװ רעװ ,דעליומ םענופ עלעטנעמ ןעיורג םעניא ןעַײנ
 -מוא ,עטקידיילעגסיוא יד רעביא ןענאּפשמורא ץלא ךָאנ טעװ ,דניקלאמ
 רעוו ..ָאטעג רעד ןופ ךעלסעג עטקיטעזעגרעביא ליורג טימ ,עכעלמייה
 -עטָארדכעטש םעד טגנעראפ רעדיוװ טנַײה ךָאד ןעמ טָאה טָא ..?טסייוו
 םענייק ןופ טעװ סע זיב ,טַײצ וצ טַײצ ןופ יוזא .ייז םורא לטראג םענ

 ,ןשינעדיײרנַײא עשיראנ יד טימ סיוא ןוא .ןבַײלב טינ רעכייז ןייק ָאד

 ענעקָארשרעד .ןעווענאש םיכצָאר יד ןלעוװ עטיילּפאה-סירייעש םעד זא

 יז ןלעװ ,ןבשזעכ א ץלא ראפ ןבעגּפָא ןפראד ןלעװ ייז זא ,םעד ראפ

 זא ,ןיטשראפ וצ טַײצ ..ןשינעדיײרנַײא עוויאנ .ןעליוק ןרעהפוא

 -עגנַיײרא זיא סָאװ ,ןכעלטיא ןופ ןבעל סָאד ןרעוו ןשָאלעגסיױא טעוו'ס

 -על יד ןופ סוכז רעד זיא סָאװ טימ םערָאװ .טָארדכעטש ןרעטניה ןלאפ

 ?ןרָאװעג ןטינשראפ ןיוש ןענַײז סָאװ ,יד ןופ סוכז ןראפ רעסערג עקידעב
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 ?ריא טכירק ּוװ ,רעטעפ ,ייה ---

 -רעד ,יינספא טריּפשרעד רע ןוא ,ןדניקלאמ סיוטש א טוט רעצעמע
 -ךעפ רעד סיוא ךיז טלייט ןָאפ ריא ףא .סעכשאכ עקיטסבראה יד טעז
 ,קעּפעג טימ סנדָאלאב א ,לגעוו קידרעדערייווצ א ןופ רוטנָאק רעצראווש
 ןופ ןעשטראטס ,ףורא סיפ יד טימ עטרעקעגרעביא ,ךעלקנעב רַאּפ א
 -נּפעלש ,לגעוו םורא ךיז ןעיירד ןטעוליס עשירענעמ עכעלטע .ןביוא
 ,סע קידנּפוטש ןוא קיד

 ןופ ןבַײלקרעביא ךיז ןקידנעראפ ןשטנעמ יד :טייטשראפ דניקלאמ
 עטצעל יד ןיא .ןרָאװעג ןטינשעגּפָא טנַײה זיא סָאװ ,לאטראווק םעד
 ,ךיז טזָאל סע סָאװ ,ייז ןעוועטאר ןטונימ

 רעדמערפ א ףא דלָאי א יװ ,םורא טינ ךיז טיירד ,רעטעפ ,ייה --
 ןופ רענייא סיוא םיא וצ טפור -- ,טנאה א וצ רעסעב טגייל ,ענעסאכ
 ,לגעוו סָאד ןּפוטש עכלעוו ,יד

 ,עּפצוכ רעשירעגנויליווו רעד ןופ ןפָארטעג טינ ךיז טריּפש דניקלאמ
 ,טנאה א ןגיילוצ טעב עמ ,סע טסייה .םיא וצ טדער עמ רעכלעוו טימ
 ,ליצ ןטמיטשאב א ןָא םורא יװַײס ךיז טּפעלש רע .ןפלעה ןָאק עמ ,ונ
 ,לגעוו םוצ טנעה עדייב טימ וצ רע טלאפ

 יד ןופ רעמענעּפ יד טינ טעז רע .רעטצניפ ןצנאגניא ןיוש זיא'ס
 ןּפעלש סָאװ ?ייז ןענַײז רע .ןריפרעבירא טפלעה רע סעכעבעב סעמעוו
 עקיזָאד יד וצ ליפעג-סענַאמכאר א םיא ןיא ךיז טקעװרעד סע ?ייז
 ךָאד ןעמ טעװ ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ ?ךיז ייז ןרעטאמ סָאװ .ןשטנעמ
 ,ךיז ןבַײלקראפ ייז ןיהּוװ ,ךעלעקניוו עַײנ יד ןופ ךיוא ןבַײרטסיױרא
 לריױג רעד .םוקמוא ןוא לגָאװ ףא טייג ןוא טייטש עמ יװ ןריפסיורא
 גירק ןראפ ךָאנ .טנַײה ןופ טינ ןיוש ,ךעלטנגייא ןוא !טעמסאכעג זיא
 ,טנורגּפָא םוצ ךיז טלקַײק טלעוו יד זא ,טליפעגרָאפ ,דניקלאמ ,רע טָאה
 ןעזעגסיורָאפ רע טָאה רעטיוועג ןקידנטכינראפ ץלא ,ןקידעריומ םעד
 -ומייוו א טימ ןוא רעזַײה-עפאק יד ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,ןאד ןיוש
 -נָא טגעלפ עכלעוו ,עוואק עצראווש עקראטש טּפוזעג ןגינעגראפ ןקיט
 ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןופ ןוא גנומיטש עטקירדעג יד ןפיטראפ םענעג
 ...ןפָאלשעג טכעלש םעדכָאנ

 ..ןּפעלש רָאג ךַײא ןזומ רימ ...טינ רָאג טּפוטש ריא ,רעטעפ ,ייה ---
 טימ לגעוו ןיא ןַײא ךיז דניקלאמ טראּפש ,ףרּוװרָאפ םעד טרעהרעד

 ףוא טלּפאצ רעבָא ןצראה ןיא .ןּפוטש ,ןּפטש טעװ רע .סעכיוק עלא
 .אב עקיזָאד יד וצ גנוטכאראפ עדלימ א ,קעזיוכ רעטכַײל םיא אב
 טצעל רעייז קיניזמוא ןעוועלכאטראפ עכלעוו ,ךעלשטנעמ עטקנערש
 ,סעִיכ לסיב
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 טַײז א ןיא ףראש טעוװערעקראפ ,ףוא םעצולּפ טצנאט לגעוו סָאד
 ,ןייטש טבַײלב ןוא

 טלארּפ סע .טױלּפ םענרעצליה א טימ טמיוצעגמורא ,ףיוה א זיא'ס
 רעלעג א סיורא ריא ןופ טלאפ'ס .לביטש קירעדינ א ןיא ריט א ףוא
 עקימורא יד קידנכאמ רעפיט ,דרע רעד ףא ןגיל טבַײלב ןוא ןַײש סאּפ
 ,לגעוו סָאד ןדָאלסױא קיטסאה ןעמענ ןשטנעמ עכעלטע .שינרעטצניפ
 א רעביא יו ,טכיל סאּפ ןטײרּפשעגסױא ןרעביא קעּפעג סָאד ןגָארט
 לאלק ןענַײז סָאד זא ,טקרעמאב דניקלאמ .ןַײרא לביטש ןיא ,ךעּפעט
 ,עגנוי רָאנ ,טניימעג רעירפ טָאה רע יװ ,ןשטנעמ עטרָאיאב ןייק טינ
 .עקידוועריר

 ןיא ןַײא טציא םיא טמיור -- ,סיאבאה-סאקונאכ םוצ טמוק --
 ךיז טזָאלעג רעִירפ טָאה סָאװ ,לָאק עשירעגנויליוו עבלעז סָאד רעוא
 .ןרעה ץלא

 -סאקונאכ .סיאבאה-סאקונאכ רענייש א, :ףוא שזא טרעטיצ דניקלאמ
 ..."ןסייה טפראדאב סע טלָאװ רעווייקאה

 ןכעלגנירדוצ םענופ םיטש יד ןַײרא ךיז טשימ ןעקנאדעג ענַײז ןיא
 :ןדמערפ

 .ןיירא טמוק ,עשָאקשינ --
 .ווצעגרע טריפ ןוא םערָא ןרעטנוא םיא טמענ רעטנאקאבמוא רעד
 טַײלעגנוי עקינייא .לטכיל א ןופ טנַײשאב םיוק ,לרעמיצ גנע ןא

 -ראפ לָאמוצ ןקוק ,קעּפעג םענעגָארטעגנַיירא םעד םורא ךיז ןקעסייא
 ןיא רעכָאב א םענייא טימ ךיז ןעקשוש ןוא טַײז סדניקלאמ ןיא ןגעל
 ,לצלעּפ ןפָאש ןצרוק א

 רעקיזָאד רעד יװ ,ךעלטַײד טרעה דניקלאמ .ןיינ ?שינעטכודסיוא ןא
 ;גָאז א טוט שטנעמ

 ןבָאה וצ עריומ סָאװ ָאטינ זיא דניקלאמ רעביירש ןראפ --
 טאהעג ,ןטלאהראפ סאג ןיא םיא טָאה סָאװ ,םיטש עבלעז יד זיא'ס

 לגעװ סָאד ןּפוטש םאב סעקילּפער עקידעּפצוכ עכעלטע ןפרָאוװעגוצ
 -טַיישראפ עקידרעירפ יד זיולב .רעהא ןייגוצניירא ןטעבראפ םיא ןוא
 .טנאה רעד טימ יװ ןרָאװעג ןעמונעגקעווא ריא ןופ זיא טַײק

 -לאמ טוט --- ?ןיב ךיא רעװ ,ּפיט רעקיזָאד רעד טסייוו ןענאוונופ;
 זיולב ךיז ןטסירעלטיה יד ןפראד טציא -- .ץראה סָאד עקכָאיט א ןדניק
 .."ָאטעג ןיא םורא ךיז טיירד רעביירש רעקידעבעל א זא ,ןסיוורעד

 ,לטכיל עקידנענערב סָאד ּפאכ א טוט לצלעפ םעניא גנוי רעד ןוא
 סדניקלאמ ףא טנאה יד ףורא רע טגייל דעוװָאקאה-סאריי ןסיוועג א טימ
 .לרעמעק קַיַײברעד א ןיא ןַײרא םיא טריפ ןוא עציילּפ
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 געוואב א ךיז ןעוט עראנ רעקיקָאטשיײװצ א ןופ סנטָאש ענעכָארבעג
 ,לטכיל םענעגָארטעגנַיײרא םענופ ןַײש רעד אב

 ןיא דניקלאמ ןוש טרעװ -- ?טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ --
 ,טָאה ריא .דניקלאמ ןעמָאנ םאב ךימ ריא טפור סָאװראפ ןוא --- .סאק
 ,סעָאט א ,ןאמרעגנוי

 ןגיוא עצראווש רָאּפ א טימ ץילב א רענעי טוט -- ?סעָאט א --
 -לאמ רעבַײרש םעד טינ ןעקרעד ךיא -- :עכמיס-עלָאמ רָאג טרעוו ןוא
 א טַײז ,סעמע ,ריא .ןגעלָאק ךעלקיטש סעּפע ךָאד ןענייז רימ ?דניק
 ,רעשפע טקנעדעג ריא .רעדיל ןסאפראפ געלפ ךיא ןוא רעקַיאזָארּפ
 .ץכעבַײרש ןַײמ ןופ ןעיירדוצסיוא טכאמעג ריא טָאה לָאמניײא

 רעכיג סָאװ טיג ,ונ ?ןענעכערּפָא ךיז טציא עקפאד ריא טליוו --
 ,.סיורא ךימ

 שעמאמ גנוי רעד טרעװ -- !ריא טדער סָאװ ,ריא טדער סָאװ --
 .ןצעזוצ ךיז רימָאל ,עטיב ,עטיב .טרעקראפ -- ,טרעטישרעד

 ןגעקטנא טציז סָאװ ,םעד ףא דניקלאמ טקוק טערומשזעגוצ בלאה
 -לקנוט ,רעגָאמ א טניורקאב רָאה עצראווש עמשטוק עטכידעג א .םיא
 -ראפ ,ןגױא עכעלדימ סיורא ךיז ןעעז סע ןכלעוו ףא ,םענָאּפ קיטיוה
 .יוט טימ יו ,טַײקטכַײפ רעקיצנאלג א טימ ענעגיוצ

 --- קעּפעג סָאד ןריפרעבירא םאב ךיז טלמוטעגנָא ,טעװערָאהעגנַא;
 -ופעג טינ -- .ןשטנעמ ןדמערפ ןטרעטאמראפ םעד דניקלאמ טרעיודאב
 לקיטש א סעּפע ראפ סיורא ךיז טיג .סעגַײד ערעדנא ןייק ןיוש ןענ
 -ירא ןיא ךיז טקנערשאב טלעוו-ןסערעטניא עצנאג ןַײז ןוא ,טארעטיל
 ...?טרָא וצ טרָא ןופ סעכעבעב ןּפעלשרעב

 םעַײנ םוצ גנוטכאראפ ןיא רעבירא טייג גנוצעשגנירג סדניקלאמ
 ,עטעפעשטעגוצ םיוק א ,ךיז טלבמָאב סע טסורב סעמעוו ףא ,ןטנאקאב
 טינ זיא עטאל יד זא ,ןקרעמאב ןלָאז טַײלכאוו יד ןעוו .עטאל עלעג יד
 ןָא טָאטש ןיא םורא ךיז טיירד שטנעמ רעד ,ןעמיס א זיא'ס !טיינעגוצ
 יז טלגומש ,ןטקודָארּפ-זַײּפש טימ עדאווא טלדנאה ,סנכייצ עלעג יד
 רענייא טינ ...ןלעפאב עטסגנערטש יד ףא רעוויוא זיא ,ָאטעג ןיא ןַײרא
 סנבעל יד טימ ,ּפָאק ןטימ טלָאצאב ראפרעד ןבָאה ןּפיט עקיזָאד יד ןופ
 ,ךיז ןעלבמָאב ייז ...סעטאל עטיינעגנָא טינ יד ,ָא ...םיוויורק ענַײז ןופ
 ...ּפָארא ןלאפ

 ןּפיל יד ףא טַײקטכַײפ עקידסעיכ א םעצולּפ טריּפשרעד דניקלאמ
 טקעדאב ,טיורב קיטש קידלכַײמ א טימ ץראה סָאד ּפָא ךיז טּפאכ רע
 ,קידלוש ןענַײז טנעה יד -- רע טינ .ץכערימש רעסיז א סעּפע טימ
 טעז ךעריוא-סינכאמ רעד ןוא .ליומ םוצ גראוונסע סָאד ןגָארט ייז סָאװ
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 טימ דעבאכעמ ךיז זיא טסאג רעד יװ ,ןקוק ןופ עָאנאה ןבָאה וצ סיוא
 .ןסיב ןקאמשעג א

 ?ךָאנ רעשפע ---
 ;ןקידייטראפ שזא ךיז טמענ דניקלאמ
 בָאה ןטפערק .ליפוצ ןיוש סָאד זיא רימ ראפ !ריא טדער סָאװ --

 ...קיטיינ יוװ ,רעמ .גונעגרעביא טציא ךיא
 ריא ביוא ןוא --- ,ךעריוא-סינכאמ רעד ןָא טבייה --- ,יוזא ביוא --

 וצ טרעקעגמוא ךימ ךיא טלָאװ ...סעּפע ךיא ליוו ,ןרעדיוורעד טינ טעװ
 ףראד עמ זא ,טגָאזעג טלָאוװ'כ ...סעניובשזעכ טנָאמרעד טָאה ריא ...םעד
 ...טגָאזעג רעקיטכיר ,ןריפיונוצ ייז

 :גערפ א טגערעגפוא טוט ,ףוא ךיז טלעטש דניקלאמ
 ?ןריפיונוצ ןעמעוו טימ ---
 !עילאז :ןענאקאב עקאט ךיז ןפראד רימ --
 ?ןעמָאנ-עילימאפ א -- .דניקלאמ ךיז טרעדנוווראפ --- ?עילאז --

 .רעבַײרש אזא ןופ טרעהעג טינ ?םינָאדװעסּפ א
 לקיטש א רערעַײא רָאנ ,רעבַיײרש ןייק טינ ,טגָאזעג סעמע םעד --

 .."ןדַיי עטצעל יד; ךוב רעַײא ןופ .רעטַײװ ץנאג א ,סעמע .ווערָאק
 -- ,טריגירטניראפ לסיב א דניקלאמ טרעו --- ,עקאט ,עקאט --

 ...ןסעגראפ דלאב .אזא טרָאד ןאראפ .סעמע
 ,שלאפ זיא'ס .ןעילאז רעַײא ןגעוו טפָא טכארט עקפאד ךיא ןוא --

 סעָאט ןפיט א טָאה ריא .עסיפט ןיא ןעגנאהעגפוא ןבָאה ךיז לָאז רע
 ענעי ןיא ןרעטנומ ןוא ןקידעבעל א ןעזעג ןעילאז רעיא בָאה'כ .טאהעג
 סָאד ןעוו ,געט עכעלרעדנּוװ ענעגנאגראפ קירוצ גנאל טינ יד ןיא ,געט
 .רעה רעד טימ ףָאס א טכאמעג עטיל ןיא זדנוא אב ךיוא טָאה קלָאפ
 ןופ ןייגסיורא ןעזעג םיא בָאה'כ .ןטנאקירבאפ ןוא םיצירּפ ןופ טפאש
 ,..טנגעגאב ןעמולב טימ םיא טָאה עמ ...עסיפט

 -עג ענַײז ןיא רעביא דניקלאמ טרעזאכ -- ,"עילאז ,עילאז ,עילאז,
 רע ןוא .ןענָאמרעד ךיז סעּפע ןיא קידנלעוו יו ,ןעמָאנ םעד ןעקנאד
 ךיז טָאה סנַײז טלאטשעג עשידָאזיּפע עקיזָאד סָאד :עקאט ךיז טנָאמרעד
 -גיה ןלאפעגנַײרא רעבָא זיא ,ןרעקוצרעביא ןטלעוו ןטסָאמראפ טאהעג
 ,ןרָאװעג טשעַייראפ .דניק ןוא יורפ רעקפעה ףא טזָאלעג ,סעטארג רעט
 .ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז

 --- ?ףָאס ןשיגארט םוצ ןעילאז ןריפרעד טפראדעג טינ ,טניימ ריא ---
 -דנאטש ןַײז ןקידייטראפ ןיילא ךיז ראפ טכירעגמוא דניקלאמ טמענ
 ?סרעסעב סעּפע ףא טראוורעד טציא ךיז רע טלָאװ --- .טקנוּפ

 ,.טינ רָאט רעביײרש א ,רעבַיירש א --
 ;דיר סמענעי רעביא קידלודעגמוא טקאה דניקלאמ
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 טעװ ,שטנעמיןעפ לקיטש א ךיוא טַייז ריא ביוא ,ריא טסייוו --
 םענופ ףָאס רעד ןָא ךיז טקור'ס זא ,טליפרעד בָאה'כ ;ןייטשראפ ריא
 .ראפ ריא ,ןשטנעמ א טביילב סָאװ .סנעִיּפאס ָאמָאה םעד ,שטנעמ
 ?ןפיולטנא יװ ,ןָאט וצ שרעדנא טבַײלב סָאװ -- ףשטנעמ א -- טייטש
 עשיטסירעלטיה יד זיא רימ ראפ .ָאטעג רעד ןופ עליפא ןירטנא ךיא
 ,טָארק א יװ ,ןבָארגראפ ךימ בָאה ךיא .זָארווינ יולעוו ָאיָאה יול ָאטעג
 ןיא רענעי יװ ,(לגעמה ינוח) לעגאעמאה יניוכ יװ ,טגָאזעג רעקיטכיר
 ןכלעוו ,זַײרק-ףעשיק אזא ךיז םורא טכאמעג ךיא בָאה ,עדנעגעל רעד
 זַײרק םענעי ןיא ,ךיז טנָאמרעד ריא .ןטערטרעבירא טינ ןָאק רענייק
 -ענ רעד ראפ גנוטער אזא ..,רָאי קיצעביז עצנאג ןפָאלשעגּפָא רע זיא
 -צניפ רעקידנזיילסיוא רעד ןיא ךיז ןבָארגנַײא ,ןפָאלשנַײא -- עמָאש

 ךאז ןייק יװַײס טייג רימ רָאנ ףעגנוכאוורעד יד טינ ןעוו ,ַא .שינרעט
 ...ןֶא טינ

 סע ןעו ,ןאד ןיוש טרעּפמאעג ךיז רימ ןבָאה םעד ןגעװ טָא --
 רעד ןָא ךיז טדניצ --- ,ןעװעג טינ זדנוא אב סָאטעג ןייק ךָאנ ןענַײז
 .ןזרעפ ענַײמ םורא טַײרטש םעד ךיוא ןיימ ךיא --- .לצלעּפ םעניא גנוי
 ןיב'כ .ץנעדנעט .סערוש עשיטסאבמָאב -- טנקסאּפעג ןאד טָאה ריא
 טלעפ'ס -- ןענאטשראפ רעטעּפש .ךַײא ףא סאק ןיא עסַײמסיײב ןעוועג
 -ראפ ייז לָאז סָאװ ,עקנישזָאר יד ,עלעטניּפ סָאד סערוש ענַײמ ןיא
 ןענַײז עלא טינ ,ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ .גנוטכיד רעטכע ןיא ןעלדנאוו
 יד טנַײה זיב ךיא םענ ןגעווטסעדנופ ןוא .טנאלאט טימ ןעקנַאשאב
 .קיטיינ זיא סע ןעוו ,טנאה ןיא רעדעפ

 -סיוא ןַײז .טגַײװש דניקלאמ ךיוא .ןגיושנא םעצולּפ טרעװ רע

 "יא ןרעטש ןכיוה ןפא ןשטיינק עטבראקעגנַײא יד ,םענָאּפ טנקירטעג

 יד ,רָאה םיוש רעױרג א ןרָאװעג טרעווילגראפ זיא'ס ןכלעוו רעב

 .ראפ יד ,ןגױא יד רעטנוא ךעלעשיק עיולב יד ,סעיװ עטזָאלעגּפָארא

 ,ןדייר וצ טינ ךיז טבַײלק רע זא ,םעד ףא טזַײװ ץלא -- ,ןּפיל ענעסיב
 יַיירגנָא סעומשלאב ןַײז טרעוװ .ךעוקיו א ןריפ -- טדערעגּפָא ןיוש
 :שירעפ

 יד ,טַײצ יד טנרעלעג סעּפע ךַײא טָאה ,דניקלאמ רעבַײרש ---

 ןשיטעווָאס ןקיצנייאא םעניא ךיוא זא ,טכוד רימ ?ןשינעעשעג-טלעוו

 טלמערדעג רעטַײװ ריא טָאה ,ןעועג טרעשאב זדנוא זיא סָאװ ,רָאי

 -רוכ, ענעקנוזראפ טומייו ןקיטסבראה ןיא ,ערומכ ערעַײא ןשיווצ

 ףא טקוקעג ריא טָאה לּפענןרערט א ךרוד ,קעטייווצראה טימ ."סעוו

 ןוא ןעװעג טינ טלעװ רעד ףא זיא סָאװ ,סניזא -- ארבנ אלו היה אל 1

 .טינ טריטסיזקע
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 טימ טקיווקעג ךיז ,"נ עלעטעטש םענופ ףָאס, ןטעטכידעגסיוא רעַײא
 -עפלָאהאבמוא ערעַײא םורא טפול רעד ןופ טַײקינַײװ רערעטיב רעד
 טוג קנעדעג ךיא זא ,טכוד רימ .."ןדיי עטצעל; עטרינגיזער ,ענ
 .קרעוו ערעַײא

 ?ןגָאז וצ רימ טָאה ריא סָאװ ,ץלא זיא סָאד --
 ךיז טקור סע זא ,טריּפשרעד טָאה ריא .רעטרעוו רָאּפ א ךָאנ --

 טגָאז ריא יו ,ןוא .סקידנדיישטנא ,סקילױרג סעּפע טלעװו רעד ףא ןָא
 טרָאװ רעַײא ןפראוו ,םענָאּפא ,טלָאװעג טינ ,ןפָאלטנא טַײײז ריא ,ןיילא
 -עג ךיז ריא טָאה םעד טָאטשנָא .עטכישעג רעד ןופ לָאשגָאװ ןפא
 -ָאלסגנאגסיוא ןוא שעֶיי ןיא .טלייטרוראפ זיא סָאװ ,טימרעד טקיווק
 -ױלק א ,סמערוטש עקימורא יד ןופ שינעטלעהאב א טכוזעג טַײקיז
 א ךיז ריא טלּפאצ טציא ךיוא ..עמָאשענ רעד ראפ גנוטער עטשרעמ
 ...ןזיוורעד ךאס א טָאה ןבעל סָאד שטָאכ ,רענעריולראפ

 סוהעמ ןצנאג ןַײז טימ רעבָא .טינ ץלא ךָאנ טרעפטנע דניקלאמ
 ןיא טנַײה זױלב .טינ לאלק ךיז טלּפאצ רע זא .,ןזַײװרעד רע ליװ
 ,לקניוו ןַײז ןופ טּפעלשעגסױרא רעטוגטינ א סעּפע םיא טָאה טנוװָא
 ,ָאטעג רעד ןופ ךעלסעג עטצעל יד רעביא ןבירטעגמורא ליצ א ןָא
 -אב ,ןייא ךיז טיצ ּפָאק סדניקלאמ ...ייז טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ןדַײס
 -ױשעצ טימ רעביא ךיז טקעד ,לטנאמ ןופ רענלָאק םעניא ךיז טלאה
 ךרודא טכעלפ לטכיל םענופ ןַײש יד עכלעוו ,סעמסאּפ-רָאה עטרעב
 .םעדעפ-ןטָאש ןוא -טכיל טימ

 גנוי םענופ םיטש יד טרעװ -- !דניקלאמ רעבַײרש ,טרעה ריא --
 טַײז ריא --- .קידנענערָאװ ,קידנענָאמ ,קידנרעדָאפוא לצלעּפ םעניא
 -רעד טימ ,ןעמָאנ א טימ רעבַײרש רעקיצנייא רעד ָאטעג ןיא טציא
 -כילפראפ סָאד ןוא .עטצעל יד ןופ ןבַײלב וצ סוכז א זיא'ס .גנוראפ
 טלעוו יד ,טבַײרש .זדנוא םורא ךיז טוט סָאװ ,ץלא טנכייצראפ .טעט
 טגנערב .סעדייא רעקידריו א טַײז !ןרעטיצפוא לָאז ןוא ןסיוו לָאז
 ..טנעה ערעכיז ןיא ןטאטשאב ייז ןלעװ רימ .ןטּפירקסונאמ ערעַײא

 סָאװ ,םעד ףא ךעלגנירדכרוד ןוא גנאל טקוק דניקלאמ --- ?אה --
 .גָאלשרָאפ ןשילרעטסיוא םעד םיא טכאמ

 סע .ןבַײרש -- םיא ןופ ָאד ןעמ טגנאלראפ לָאמ ןטשרע םוצ טינ
 טימ ,םענָאּפ קירילָאקשא ןא טימ לבצנאמ א שעמאמ םיא טגלָאפראפ
 -אב טינ ךיז ןלָאז יז ןעו .קילב ןטדנעװעג טַײװ רעד ןיא ץעגרע ןא
 ריא טבַײרש; :ענַײט רעבראה רעד טימ וצ רענעי טייטש ,ןענעגעג
 ןעקניזראפ טינ טולב רעזדנוא לָאז ?שטָאכ ריא טביײרשראפ ,שטָאכ
 טָאג ףבַײרש -- עבלעז סָאד רעדיװ טָא ןוא "!רעסאוו יװ ,זָאלרוּפש

 ,ןטקאפ שוועל ןשירארעטיל א ןיא ןדײלקנָא ןעמ ןָאק יװ ,למיה ןיא
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 "עי ףא ,דנאטשראפ ןכעלשטנעמ םענופ טַײז רענעי ףא ןגיל עכלעוו
 -עג רעד זיא םיא אב ?עטנאד ..?ןצענערג עשירארעטיל ןופ טַײז רענ
 ,טַײקכעלקריװ א -- ָאד ןוא .ןעימיד ןופ טכורפ ,עירָאגעלא םענעה
 ןיא יו ,רָאװ עלאער טרעוװ ןיזמוא רעטסקיניזמוא רעד רעכלעוו ןיא
 ןקידנעגנעה ןרעטנוא ןבַײרש טוװרּפעג רעו ןיוש טָאה .ןעָאגיש
 -עפ ןוא טניט ,ריּפאּפ לקיטש א ףבַײרש ָאטעג ןיא ?דרעװש-לקָאמאד
 ,םעלכָארּפ א -- עלעקניוו טרעדנוזעגּפָא ןא .םעלבָארּפ א ָאד זיא רעד
 רעד ןוא ,טכעש רעליוק רעד .טקיטשרעד טרעװ ץלא .םעטָא טלעפ ָאד
 וצ ..קרעװטסנוק ןפאש רעקנעה םענופ טַײהנזעװנָא ןיא לָאז רעביײרש
 ךראמ ןטימ ,ימ סרעבַײרש םעד טימ ,םיווָאסק יד טימ זא ,ןביײרש סָאװ
 טרעדָאפ ךָאד ןוא ..?!סרעטַײש ןדניצרעטנוא ןעמ טעװ רענייב ענַײז ןופ
 ךיז טפור סָאװ ,ןאמרעגנוי רעקיזָאד רעד ףבַײרש -- םיא ןופ ןעמ
 סע ןענַײז רעװ ןוא ..ןדאיוואסק יד ןטיהוצסיוא רָאפ טגָאלש ,עילאז
 ?טדער רע ןעמָאנ סעמעוו ןיא ,"רימ, יד

 -נאדעג סדניקלאמ ןיא ןסױטשעגנָא ךיז טלָאװ רע יװ ,רענעי ןוא
 ןיילא ךיז טימ סאדאה-וועשִיי ןוא עזואּפ רערעגנעל א ךָאנ טרעוװ ,ןעק
 ;רעקיצראהנפָא

 יד ענעפָא ןדייר לעוו'כ .טינ עריומ ןייק ךַיײא ראפ ןבָאה רימ --
 -גיילראפ טימ טינ ןציז ,םירייוואכ ענַײמ ןוא ךימ ןיימ'כ ,רימ .םירוב
 .ךַײא ןופ ןרעה ךיז טליו עבלעז סָאד ?ןיוש ריא טייטשראפ .טנעה עט
 ךעלקערש ,ןטוורּפעגליפ םעד ןעניד ריא טפראד ףוראב רעַײא טימ
 טזָאל !רעבַײרש א ?שרעדנא ןעד יװ .דנאל ןוא קלָאפ םענעפָארטעג
 קידנבָאה ,ןבַײרש ןָאק עמ !סעריוד עקידנעמוק יד ראפ טנעמוקָאד א
 -עגאב רעטפָא טפראדעג ךיז ןטלָאװ רימ ...ןטיױנ עקידנפיול ןעניז ןיא
 ןגעו ,ךאס א ןאראפ .ןגרָאמ ,ךַײלג טָא .ןגײלּפָא טינ רימָאל .ןענעג
 ...ןָאט וצ סָאװ ,ןדייר וצ סָאװ

 א ןַײא ןדניקלאמ טלאפ ?ןָאט סעּפע ַאטעג ןיא ?ןָאט וצ סָאװ
 טָאה ָא-רעד טָא ?ןריצָאװָארּפ דָארג םיא ןעמ ליו רעשפע :דאשכ
 ךיז רע טיג םעצולּפ ןוא קאטסָארּפ א ןופ ןשָאל א טדערעג טשרָאקָא
 עילאז ןַײז .עצילעמ רעקידוועגנילקליוװ טימ טיש ,טארעטיל א ראפ ןָא
 ..ןטָאנקעג גייט רעדנא ןא ןופ ןעוועג זיא

 טזָאל ,עילאז סלא ןבעגעגנָא טאהעג טציא ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןוא
 ;ךָאנ טינ

 עיָאנדָארָאגאלב קסיר :טרָאװכירּפש שיסור א טגָאז יוװ .טריקיזיר ---
 ,קידעזָאה לסיב א בייהנָא ןיא ןעוועג ןיב'כ סָאװ ,טינ טקוק .זָאלעד

 ,ךאז עלעבָאנ א ןיא עקיזיר !

283 148 



 ןעיצוצ טלָאװעג ,םעַײקעװַײכ ןטסָארּפ א ןליּפש טווּורּפעג .ךעלבָארג
 -סיורא ריא טָאה ,קנעדעג ךיא יװ ,לָאמא .טַײקמאזקרעמפוא רעַײא
 -טנפעראפ ,ןּפיט-טלעוורעטנוא ראפ סערעטניא ןרעדנוזאב א ןזיוועג
 ,ןגרָאמ ףא ןזָאלרעביא סע רימָאל רָאנ ...רָאלקלָאפ-טָאטשרָאפ טכעל
 ..ָא-ָאד טא ,טכאנראפ ןפערט ךיז ן'רימ

 רעדָא ,רָאװ רעד ףא ןעשעג עקאט זיא ,טריסאּפ טָאה סָאװ ,סָאד יצ
 יד ןשיוצ ,ןביוא לַײװ ?ּפָאק ןלוד ןַײז ןופ שינעטכארטסיוא ןא זיא'ס
 געו םעד ץלא ךָאנ ךיז טדַײנש ,ןליונק-ןקלָאװ עטלביורדעצ עבלעז
 טּפוצ טניוו רעד .ענָאװעל רעד ןופ םענָאּפ עטעזירהעגּפָא טפלעה זיב סָאד
 -נוא םיסַײמ טרעק טלעק עקידסעזא יד ןוא רָאה סדניקלאמ עזגור טימ
 -עג יװ ץלא ..לטנאמ ןטעיליּפשעגרעדנאנאפ ןַײז ןופ סעלָאּפ יד רעט
 רענעגרָאבראפ א ןופ ,עקידנעלקניפ ענעעזרעד םעצולּפ יד זיולב .ןעוו
 ןאמָאר א םענַײז ןיא רענָאיצוילָאװער א סעּפע ןופ ןגיוא עטרענעג ןַײש
 -- לצלעּפ ןיא ןעילאז םעַינ םעד ןופ םיטש יד ןוא .םיא ןגלָאפראפ
 ןופ םיטש רעד ףא עכעלנע טינ רָאג ,ערעכיזטסבלעז ,עקידרעּפָאה אזא
 יז ,סעװָאשכאמ עלא ןיא ןַײרא טציא ךיז טשימ ,ךוב ןַײז ןיא םענעי
 טינ ךעיוק ןייק רָאג טָאה דניקלאמ זא ,םעד ףא טכא ןייק טינ טגייל
 -ָאיניא זיא-טינ-עכלעװ רעביא ךיז ןטכארטראפ ,ןרעהוצסיוא ןצעמע
 "יא ןעקנָאלבמורא ןיוש יוזא רעכַײלג טעװ רע ?ןעװ וצ ,סָאװ וצ .םינ
 ןיא עריא ןייגַײבראפ ,ָאטעג רעקידסעסיוג רעד ןופ ךעלסעג יד רעב
 -טָארדכעטש ןקיטולב םעד ןוא ךעלביטש עטערונעגנַיא סעכשאכ
 רעד ןופ ָאטעג יד ןטינשעגּפָא ףראש-ףעלאכ א טימ טָאה סָאװ ,םיוצ
 ,..טָאטשמיײה רעד ןופ ,טָאטש

 וטסכוז סָאװ -- .שטַײד ןיא ץלירג א סע טיג -- !עדוי ,ןייטש ---
 !?םיוצ םאב

 א ,שטַײד א; .ןדניקלאמ ףא םעצולּפ ךיז טפראוו טכיל ּפָאנס א
 א ןָא זיא רע זא ,ךיז טנָאמרעד .ןיוש רע טייטשראפ --- ?!ןאמכאוו
 טרעװ .ןרָאי לטניב ןַײז וצ ףָאס רעד זיא ָאד זא ,רעכיז רע זיא .לטיה
 :סעמע םעד ןלעטשפוא זיולב ליוו רע .טינ ךיז רע

 ..ןעגנאגעגַייבראפ זיולב .טיהאב טָאג ,םיוצ םוצ ןכַארקעג טינ --

 ,,.סנטַײוװרעדנופ
 ןיא רעצעמע עשטיר א טוט -- !טנוה רעקיצומש ,ךָאנ טסגַײל --

 ,םיא ןבעל טראה ןיוש שטַײד
 ,טרעמאלקעגנַײא ןדניקלאמ ןטלאהעג טָאה סָאװ ,טכיל ּפָאנס רעד

 ,רעטצניפ-קָאטש טרעוו םורא .ךיז טלאהאבראפ ,ןַײא םעצולּפ ךיז טיצ

 רע זא .טניט ןצראווש ןיא טלװױטעגּפָא ןרָאװעג טלָאװ טלעוו יד יוװ

 סָאװ ,ענָאװעל עבלאה יד טסעפ טלעטש ,ןעז וצ סעּפע קַיייפ ךָאנ זיא
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 -עג סָאד ךיילב א טוט ןוא שינעטכידעג-ןקלָאװ א ןופ סיורא טכירק
 ,סקיב רעטלעטשעגסיוא ןא טימ ןאמכאוו א ןופ טלאטש

 ךיז טסַײר ןוא ףוא טלּפאצ ץראה סדניקלאמ .רענוד א .סָאש א
 -אבסיוא ךיז ץעגרע קידנלעוו ,טסורב רעד ןופ קעטייוו טימ סיורא
 ..רעטכעלעג א ןיא םיא רעביא ךיז טכַײקראפ רעצעמע רָאנ .ןטלאה

 רע .ןגױא יד דניקלאמ טנפע ךעלעמאּפ -- *?ָאד ךיז טוט סָאװ;
 רעכלעוו וצ ,דרע רעד ןופ טלעק יד טליפרעד ,קעלפ-יינש א טעזרעד
 -עג טינ םיא טָאה ליוק יד .סענ א זא ,שרעדנא טינ .ךיז טעילוט רע
 עמ :סעכקיּפ ןַײז טימ סיורא דלאב םיא ןיא ןבעל סָאד טייג !ןפָארט
 לָאז טסירעלטיה רעד ,ןטראוו ,ןטױט א ןופ לעטשנַא םעד ןכאמ ףראד
 ...ןגָארטּפָא ךיז

 רעדיוװ ןוא .ןדניקלאמ רעדיו טעילעמשטירּפ ץילבפוא-טכיל א
 :רעטרעוו ןופ טיילגאב ,רעטכעלעג רעקידַײנש א טכליה

 ...אכ-אכ !ןקָארשרעד ךיז --
 רעד רעטכעלעג ןרעביא ץימש א טגנאלרעד שטַיײב א טימ יװ ןוא

 :לעפאב
 !טנאדנעמָאק םוצ !ןייטשפוא !ןייטשפוא ---
 ,ןייטשפוא םיא ןעגניווצ ,ןדניקלאמ ףא ןלאפ ּפעלק עּפמוד ,ערעווש

 ןגָאלש ןרעהפוא ןאד ןעמ טעװ רעשפע .עגער א ףא שטָאכ
 .אב .ןאמכאו רעד טעװעדלאווג -- !שראמ ,שראמ ,יוזא טָא --

 ןקור ןיא ,טַײז ןיא סיטש א טימ יירשעגסיוא ןכעלטיא קידנטיילג
 ענדָאמ ,ןקידייל א ןופ לעווש יד רעבירא ןטערט עדייב זיב ,גנאל יוזא
 .םיור םענעטכיולאב לעה ,ןקידייל

 טלָאװ יז יו -- ןַײש יד .רע טראוו ָאד .ןייטש דניקלאמ טבַײלב ָאד
 "אוו יד ןוא ,םעראוו ָאד זיא'ס .ןגיוא יד ןיא דמאז ןפראש ןטָאשעגנָא
 .רעּפרעק ןיא ןקעטייו ענעגרָאבראפ עלא סיורא טעינאמ טיײקמער

 ,יירשעג א רעצעמע טוט -- !גנוטכא ---
 ,רעכײה א ןָא םעצולּפ טמוק סיורא יירשעג םעד טָא ןופ יװ

 -ארק ץראווש א טימ םרָאפינוא רענירג א ןיא ןאמרעטילימ רענטלאטש
 ןציז זָאנ רעניד ןַײז ףא .רידנומ ןפא ּפענק עקידנעשטשילב ןוא עלעג
 ןעמָארטש טמענ סע עכלעוו ךרוד ,ןלירב עטלמערעגנַייא דלָאג ןיא
 םוצ דנעװ א ךיז טוט רע .גנוטכאראפ עזַאלצענערג ןדניקלאמ ףא
 :ןאמכאוו

 ףייגוצקעװא רָאג לַײא ךיא !טסימ סָאד רימ וטסגנערב סָאװ --
 -נעמָאק רעה ,םיוצ ןכרוד ןכָארקעג זיא ּפמול רעקיזָאד רעד --

 קאנק א ןוא ךיז קידנעִיצסױא ,ןאמכאוו רעד טריטרָאּפאר --- !טנאד
 ,ןסאצּפָא יד טימ קידנעוט
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 אזא טעװ יצ -- ,טנאדנעמָאק רעד טלכיימש -- ,עזוארק ,ךע --
 ּפָאק א רימ וטסיירד טסיזמוא ?טַײז רענעי ףא ןכוז סעּפע רָאַײמסַײש
 ..סענַאּפוק-לעדרָאב ייווצ עקירעביא ביִלֹוצ

 ןקיטעטשאב סע !סעמע זיא'ס ,סע טסייה .ןָא ךיז טציּפש דניקלאמ
 -עג זיא סָאװ ,ןדַיי ןקידעבעל א ןעגנערב ןראפ זא ,ןעגנאלק יד ךיז
 סענָאּפק עטסיזמוא ףניפ טַײלכאו יד ןעמוקאב ,םיוצ ןכרוד ןכָארק
 -- םיצ םאב םענעסָאשרעד א ראפ סייב ,זיוהדנאש ןשירעטילימ ןיא
 טיירפעג ,טעשזריהעג טָאה ןאמכאוו רעד סָאװראפ טָא ...ַײרד זיולב
 ...רענעסעזאב א יװ ךיז

 רע ןעוו ,ןדניקלאמ ןיא ףוא טייג ןכערב םוצ זיב טַײקטוגטינ א
 -נוא רעקידנעגנעהּפָארא ןא טימ טייטש סָאװ ,ןאמכאוו םעד ןֶא טקוק
 סע סייב ,סעּפאל עטשרעטניה יד פא לטניה א יװ ,ּפיל רעטשרעט
 -טינ סדניקלאמ .בָאג-דעסעכ א ןפראוווצ םיא לָאז ראה ןַײז ,טראוורעד
 ןַײז -- טנאדנעמָאק םענופ טַײהנזעװנָא יד פאק א טרעדלימ טַײקטוג
 רעקיזָאד רעד .רוגיפ ענטלאטש ןַײז ,םענָאּפ דילָאס ןוא טנעגילעטניא
 :ןעוועג סעמעעב זיא'ס יװ ,ןייטשראפ טעװ שטנעמ

 -לאמ ךיז טרעפטנעראפ -- ,ןכָארקעג טינ ןיב'כ ,טקידלושטנא --
 ,..ןטַײװרעדנופ ...ןעגנאגעגייבראפ זיולב --- .דניק

 טּפאכ ,טנעה עגנאל ענַייז טימ רעדור א טוט טנאדנעמָאק רעד
 -נָא יז טמענ ןוא סעקשטנעה ענעשמאז רָאּפ א ענעשעק ןופ סיורא
 .רעגניפ ןדעי קידנטעלג ןוא קידנעַיצפורא עילָאװאּפ ,ןָאט

 --!טנוה רעקיצערק ,ןגיל ןייק טינ טגָאז טאדלָאס א סרעלטיה ---
 ןוא סקניל ןופ -- שטעּפ עקידרעַײפ ייווצ ןוא ,סיורא רע טצאלּפ
 ךיז רע טעשטירעצ ןאד .ןקאב סדניקלאמ ףא ףוא ןעגנילק --- סטכער
 ךיז ןעמענראפ וצ טינ טַײצ ןייק רָאג בָאה ךיא זא -- :ןאמכאוו םוצ
 ןוא ,טרָא ןא ףא ןגיילקעווא ,לזייא ,םיא טגעמעג !קערדסַײש ןטימ
 םעד ןַײרא ףראוו !סענָאּפוק ייווצ עקירעביא עטכולפראפ יד ץלא .ןיוש
 לטרעפדָאטעג םעַײנ ןיא טרָאד ןיפעג ,ונ ...ןיא ...ןיא ּפמול ןטקיזַײלראפ
 ,ןלייצרעד ןיוש רע טעװ ןגרָאמ ,ןגרָאמ ןוא .ךָאל-ןעניײװש עקיסאּפ א
 וצ ןוא םיוצ ןכרוד ןכָארקעג זיא רע סָאװראפ ,ןלייצרעד טעװ רע .ָא
 ...טָאטש ןיא ןעגנאגעג זיא רע ןעמעוו

 קידנעטשלופ א שינרעטצניפ יד זיא רעווייק ןקידעבעל םעניא
 טינ ךיז -- קירעדינ עילעטס יד זיא רעווייק ןקידעבעל םעניא .עדנילב
 ךיז ,טקורעגפיונוצ גנע ,טלאקדזַײא ןענַײז טנעװ יד .ןלעטשוצקעווא
 -נאג ןַײז ,ליד ןפא ףיונוצ ךיז טעשטרָאק דניקלאמ .,ןָאט וצ יירד א טינ
 ןייק טינ ייז ףא טָאה רע ןוא ,ןקוצ םירווייא יד ,טרעטיצ רעּפרעק רעצ
 סע -- ןעמאלפ ןקאב יד זיױלב .טלאק ךעלרעדיוש ,טלאק .עטילש
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 טעװ ןגרָאמ רעבָא ..שטעּפ ענעמוקאב ןופ עּפראכ יד ייז ףא טנערב
 -בינ ּפָאק רעד .םיא טשרעהאב טַײקַיור ערעטיול א ...ףָאס א ןעמענ
 רע ןעװ ..טרעטשעגמוא ןסילפ ןעמענ ןעקנאדעג יד .סיוא ךיז טרעט
 ,שזאנָאסרעּפ א םענַײז ןופ ןעָאש עטצעל יד ןבַײרשאב ןפראד לָאז
 ,טציא רָאטװא רעד יװ ,עגאל רעכעלנע ןא ןיא ןלאפעגניירא זיא סָאװ
 ;ןביוהעגנָא עמאטסימ רע טלָאװ

 -כידעג א טימ טליהעגמורא םיא טָאה לרעמעק-טיוט עגנע סָאד;
 ןיא ןוא .טַײקליטש רעבױט א טימ טרעצנאּפעגמורא ,סעכשאכ רעט
 -עג קיטַײצ זיא טַײקליטש רעקיזָאד רעד ןיא ,סעכשאכ רעקיזָאד רעד
 -עג יז טָאה טכורפ עכַײר א יװ .שעפענאה-ןבשזעכ ןופ ָאש יד ןרָאװ
 טיירג ,טַײצ רעד ןופ גייווצ רעד ןופ ךיז ןסַײרּפָא םאב טָא-טָא ןטלאה
 סַײב ,ךימ םענ --ןטליטרוראפ םעד ןופ סיוש ןיא ןָאט וצ לאפ א
 ףא סנַיײז ןבעל עצנאג סָאד ןוא ...סאדאהיץייא ןופ לּפע םעד יװ ,ןַײא
 עמשאט יד יװ ,ןעלקיוורעדנאנאפ ןעמונעג ךיז טָאה דרע רענדיב רעד
 ןלופנַײּפ ךָאד ןוא ןטליפעגנַא טשינרָאג טימ ,ןלופייוו-ענטומ א ןופ
 *...םליפ

 .גנועז יד שעטשוטעמ טרעװ סע .דניקלאמ ךיז טלאהראפ םעד אב
 -יא רעטעזירהעגמורא רעד יװ ,ףָאס רעקירעיורט רענעגייא ןַײז זיולב
 יוזא ..ןגיוא יד ראפ םיא טגנעה ,לּפע-סאדאהיץייא םענופ ביילברעב
 ןיא טנַײה ןשינעעשעג יד ןטכַאלפעגרעביא ךיז ןבָאה שילרעטסיוא
 .ערָאצ א ןיא טרעטנַאלּפעגנַײרא ךיז רע טָאה קיניזמוא יוזא .טנווָא
 רע זא ,ןייגרעד טעװ עמ .רעהראפ ןפא ןעמענ םיא ןעמ טעװ ןגרָאמ
 רעד טימ ןעײרפנָא ןענָאק טינ ךיז ןלעוו ייז ,ָא .רעבַײרש א ןעוועג זיא
 סעּפע .עקטסאּפ ןיא ןלאפעגנַיײרא טכירעגמוא יוזא זיא סָאװ ,עלצעמ
 יוזא .רעכעה ,רעטַיײװ ןדלעמ סע טעװ עמ !רעבַײרש א ,טַײקינײלק א
 -כאוו רעד .ןרָאװעג טקעדעגפוא זיא רעביירש אזא ןוא אזא .יוזא ןוא
 ןוא ,ןענָאּפוק ףניפ ךָאנ ןופ גָאלוצ א ןעמוקאב עמאטסימ טעװ ןאמ
 טכערעג ,ןעועג טכערעג ..ןקינַײּפ ןעמענ ןעמ טעװ ,ןדניקלאמ ,םיא
 -רעוו ענעדלָאג יד ןרעהעג סע ןעמעוו ,טינ ךיז טנַאמרעד רע ...ןעוועג
 ןסַײרּפָא טינ ןעמ ןָאק טסנוק רעד ןופ םיוברעברַאל םענופ זא ,רעט
 טציא ..ןבעל ןטימ ראפרעד קידנלָאצאב טינ ,לטעלב ןייא ןייק עליפא
 רע ,ןקינַײּפ םיא טעװ עמ .ןבשזעכ םעד ןקעד וצ ייר ןַײז ןעמוקעג זיא
 ןרעוו טקיליטראפ ןפראד סָאװ ,רעדניק ןוא יורפ ןַײז ןבעגסיורא לֶאֹז
 זא ,ןביילג טינ ןלעוו ןטסירעלטיה יד .שָאר-עכַאּפשימ ןטימ ןעמאזוצ
 ןלעו רעבירעד .טלעטשעגפוא טינ עכָאּפשימ ןייק ,םייה ןייק טָאה רע
 -צעל ענַײז ןבעגסיורא לָאז רע ,ןרעדָאפ ןלעװ ייז .ןקינַײּפ רעמ ךָאנ יי?
 ךיז ָאטעג ןיא טָאה רע זא ,ןביילג טינ ןלעװ ןוא .ןטּפירקסונאמ עט
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 טנוװָא ןגרָאמ רָאנ ..ןקינַײּפ ןלעװ ייז .רעדעפ רעד וצ טרירעגוצ טינ
 רעּפרעק ןטעוועטאקעצ ןַײז טעװ עמ .טקידנעראפ ןַײז ןיוש ץלא טעוװ
 -עלטיה יד ןכלעוו ףא ,רעטַײש םוצ ,טָאטש רעד רעטניה ןריפקעווא
 .ךיור ןטימ ןייגפוא טעװ רע .סענָאברָאק ערעייז ןענערבראפ ןטסיר
 רעבַײרש ןטימ סיוא ,סיוא ןוא ,ןעייועצ שא ןַײז טעװ טניו רעד
 ןלעפָאש ןופ קעטייו רעד ןוא .."אידעמָאק אל אטיניפ , ,דניקלאמ
 שטָאכ רע טלָאװ ...ןצראה ןַײז ןיא ךיז טעּפילכעצ ןייגראפ ןזָאלרוּפש
 -עג עריױמ קידנעטש ןבָאה ןטסישאפ יד :ָאטעג ןיא ןבירשעג טאהעג
 ןטלָאװ ןטפירש ענַײז .רעכיב ערעייז טנערבעג ,רעבַײרש ראפ טאה
 ןרָאצמירג ןיא טכארבעגניירא טנאדנעמָאק ןקידנעעזסיוא-ליווו םעד
 -וואסק יד -- ןפלָאהעג טינ ךאז ןייק ןיוש רעגעלש םעד טלָאװ סע ןוא
 ןעמָאנ ןטימ שטנעמ רעד ..טנעה ערעכיז ןיא טאטשאב ןענַײז ןדאי
 ..סעדייא סעִיװג ענעקורט א שטָאכ .טרעדָאפ ,רָאג ןיוש טנַאמ עילאז
 םיא טוט יומצאעוווא-יודיווכיב טנאדנעמָאק רעד !םיא ןגעק עלא ,עלא
 יז טשטעווק ,ףיונוצ ייז טעווערונש ,ךיש-עיציזיווקניא עַײנ-לגָאּפש ןָא
 שיילפ סָאד ךרוד ןכעטש סעקעוושט עטקאהעגנָא קינייװניא יד .ףיונוצ
 ...רענייב יד ךרודא ןעגנירד ,סיפ יד ןופ

 ךַײלג ,יוזא גנאל ןיוש רע טגיל יצ ...ףוא ךיז טעכושט רע זא ןוא
 ןצראוש ,ןטלאק א ףא ךורב-ףיש א ךָאנ רעטרעדַײלשעגסיױרא ןא
 ןוא סיפ ענערָארּפראפ טימ ןגיל יוזא גנאל רע טעװ יצ ?גערב-עשַאבאי
 עטצעל יד ןקוצראפ ןוא ןעניגאב רעד ןעזױּפנָא לָאז סע ,ןטראוו
 םוצ יװ ,ןעניגאב אזא ןַײז רעשפע סע טעװ ?ןבעל ןַײז ןופ ךעלקערב
 טרָאד סע טָאה יוא רעפעגמוא ?"ןדִיי עטצעל יד, ךוב ןַײז ןופ ףָאס
 ;ךיז טנַאמרעד רע .ןעזעגסיוא

 ץכערק א סע טָאה דרע רעד ןופ ןשינעליוהראפ יד ןיא ץעגרע;
 ,סעכשאכ עקיטכאנ יד טגָאנעגסױא ןבָאה ןעלּפענ *...ךע ,ךע; :ןָאטעג
 טקרעמאבמוא זיא רעייהעגמוא ןלעה א ןופ לּפא עקידנעילג סָאד ןוא

 טָאה םאזנייא ןוא סיורג ...דנאר-למיה ןרעטניה ןופ ןכָארקעגסיורא

 ןופ רעטצעל רעד ,דָיי רענעגױבעג א לּפענ םעניא טעשטראטסעג

 ןטאועקוס א ןיא טנעלעגנָא ,םערָא ןרעטנוא לקעמולק א .וועשִיי

 םעד ןיהּוװ ,ןרעק וצ ךיז ןיהּוװ ,דָיי רעד טסּוװעג טינ טָאה'ס .ןקעטש

 "יא טציירקעג ךיז ןבָאה ןגעו ליפ ךעלדנעמוא זא ,ןדנעוו וצ טָארט

 ןענייז ןגעו עלא ןוא ,ןענאטשעג זיא רע ןכלעוו ףא ,דרע לציּפ םענ

 -טנערעביא יו ,ןָאטעג ץכערק א רע טָאה .ןעוועג טשיווראפ םיא ראפ

 -עמעד ,טלעװ ,ךע; :דרע רעד ןופ לָאק םענעליוהראפ םעד קידנרעפ

 "!טסיב וד סָאװ ,גנור
 ןָא טגָאױט טפול עשירפ םָארטש א -- !דניקלאמ ,דניקלאמ --
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 ,רעהא -- .ןעמָאנ ןַײז ןופ ףורסיוא ןראברעה םיוק ,ןקיטסאה םעד
 !רעלענש

 עמ יש .טנאו רעד וצ וצ ךיז טראּפש ,ףוא טקוצ דניקלאמ
 עטעקאנ סָאד -- ,רע טינ :רעדיװ ןוא !טסייה רע יו ,עליפא טסייוו
 עועטנוב א טאהעג ךיז לָאמ ןטלפיוו םוצ טָאה סָאװ ,םיא ןיא ןבעל
 ןטלפייוצראפ א טלעטש ,רעטיבעג ןַײז ןופ ןליו םעד ןגעק ןָאטעג
 ןטצעל םוצ ןריפסיורא םיא טמוק עכלעוו ,טפארק רעד דנאטשרעדיוו
 .געוו

 -לודעגמוא ןא שידִיי ןיא טלעפאב -- !ךייא ןעמ טגָאז ,טמוק --
 ,םיטש עטנאקאבמוא ,עקיד

 -רעביא ןּפעלש םיא ןעמ טמענ ,ּפָא טינ ץלא ךיז טפור רע זא ןוא
 טגניווצ עמ ןוא ןצלָאטש ףא ףורא ףוג ןדימ ןַײז טלעטש עמ .דלאווג
 טּפעלש רע ןוא .םיא ראפ סע טוט רעצעמע .טייג רע טינ .ןייג םיא
 ...ךָאנ ךיז

 ?ּפָאק ןלוד ןַײז ןופ שינעטכארטסיוא ןא יצ ,רָאװ יצ ,םעלָאכ א
 ךורעג-ץלָאה ןקפרעט ןטימ ,עטלבוהעג טינ ףא ייז ןציז טירדעבלאז
 -עפָאש םעניא רעכָאב רעבלעז רעד ,דניקלאמ .רעטערב עקידעקעמש
 -נָאװ עלעה טימ לבצנאמ רעטנאקאבמוא רעטירד א ןוא לצלעּפ םענ
 רעניילק א ןיא ,ןגעקטנא .ןדיב ןופ טקורעגּפָא לסיב א -- סעצ
 עקינייטש ,בלעועג א טניישאב עכלעוו ,טכיל א טנערב ,עשינ-טנאוו
 -עטלעהאב-רעלעק א ןיא ,קיטנַאק ,ךיז ןעניפעג ייז .טנעוו-טנעמאדנופ
 ךיז טזָאלעגּפָארא .ָאטעג ןיא סע טפור עמ יװ ,"ענילאמק א ,שינ
 ..ריפ עלא ףא טעזױּפעג ,ךָאל רעטיירדעג שילרעטסיוא ןא ךרוד

 -מוא סעּפע ןעשעג זיא סע זא ,דניקלאמ טפַײרגאב טציא טשרע
 ,סרעייהעג

 רע טּפאכ -- ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ --
 ,ןפיילש יד ראפ ךיז

 עשיטסירעלטיה ןופ ןשטנעמ א טעװעטארעג ,טעשַאּפ ץנאג --
 לסיירט א ,לצלעּפ םעניא סָאװ ,רעד ןסאלעג טרעפטנע --- ,םיכצָאר
 ךָאנ וצרעד -- :ץלָאטש וצ טיג ןוא ,רָאה עצראווש ּפָאק ןַײז קידנעוט
 !רעבַײרש א

 -לאמ טגנירּפש -- ףאמרעגנוי ,ריא טכאמ ןציו א ראפ סָאװ --
 -ראפ רעכלעוו ,רעסעומשטימ ןַיײז וצ ןוא ,ןפיול ץעגרע ליוו ,ףוא דניק
 יז -- :רע טגָאז ,טנעה עטײרּפשעגסױא טימ געװ םעד םיא טלעטש
 ןלעװ עקידלושמוא .ָאטעג יד ןשיװּפָא סעמכָאכ עניוזא ראפ ןענָאק
 -טנּפָארא ןא סעּפע בילוצ ,לרעבַײרש ןזעװעג א סעּפע בילוצ ןדַײל
 ָאד ןלָאצ עלא זא ,טסעגראפ ריא ...לטעלב טנקירטראפ םיוב ןופ ןלאפ
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 לאלק ןפא קילגמוא ןא ,ןייגקירוצ זומ ךיא ,טזָאל ,טזָאל .םענייא ראפ
 יןעגנערבפורא ריא טעוו

 קסאילב א טימ ,ןּפיל יד ףא לכיימש א טימ רענעי םיא וצ טכאמ
 :ןגיוא יד ןיא

 ןא .ןגרָאז ןיוש לָאמ סָאד רימ ןלעװ ,לאלק םעד ךעייש סָאװ --
 סע .טרעװ ןַײז טָאה אזא ךיא ?ריא טגָאז ,לטעלב ןלאפעגּפָארא
 .ךיז טקַיוראב ,ךיז טצעז ,ונ ..טַײקראבטכורפ ןדָאב םעד םוא טרעק
 ןייק ייז ןפראד ,ןרידיווקיל ָאטעג יד ךיז ןבַײלק ייז ביוא ,טייטשראפ
 יז ןלעװ ,ַײברעד טינ ךָאנ טלאה סע ביוא ;ןבָאה טינ ןשינעּפעשטוצ
 -נעמָאק רעד ןיילא .ןעז ט'ריא .ןעגנילשּפָארא ךַײא טימ ןעיניא םעד
 -סעראדָאטעג :םיא ראפ ןעיוזיב אזא .ןכאמ טשינוצ ךאז יד טעװ טנאד
 טַײרפאב ,ןאמכאוו א םענַײז אב לױמ סָאד טּפָאטשראפ ןבָאה ןטנאט
 ןשוטראפ טעװ טנאדנעמָאק רעד ,ןעז טעװ ריא ...ןדִיי א רעצראק ןופ
 א ןענידרעד ךיז רע ןָאק טַײקיסעלכאנ אזא ראפ .עטכישעג עצנאג יד
 רענעי ףא טעליב ןטסיזמוא ןא ןוא טנָארפ-ךערזימ םוצ עזיײרטסול
 רעקינייװ סָאװ טימ ּפָארא לָאז קעסייא רעד זא ,ףראד עמ ..טלעוו
 ןפראש א ןופ םאט םעד טכוזראפ ןאמכאוו רעד טלָאװ ,טינ ןעוו ,למוט
 ..טַײצ לסיב א ןעניועג ךָאנ ןפראד רימ ,ריא טייטשראפ .רעסעמ
 סעּפע טצונאב רעצראק ןקילײװטַײצ סלא ןבָאה ייז סָאװ ,קילג רעַײא
 ,.,לכלעטש א

 דאשכ טימ קוק א דניקלאמ טוט --- !טסּוװעג ריא'ט ןענאוונופ ---
 ,רעטער ןַײז ףא

 ,ָאטעג ןיא טעשעג סָאװ ,ץלא ןסייוו רימ --

 -עטארעגסיורא ךימ טָאה ריא ,סעמע םעד טגָאז ...רָאג יוזא --
 ליפוצ רעשפע ךיא בָאה טנַייה !ךיא לּפאלּפ רעמָאט ,עריומ סיוא טעוו
 ,..טסּוװרעד ךיז

 םעניא סָאװ ,רעד ךיז טלכיימשעצ -- ,טאהעג עריומ טינ --
 א ןּפוטש ןפלָאהעג ט'ריא זא ,טסּוװעג טינ ךָאד טָאה ריא --- ,לצלעפ
 ...רעוועג טימ לגעוו

 טמענ רע .ףיונוצ ךיז דניקלאמ טעשטרָאק ,רעטעילעמשטירּפ א

 :ןרעפטנעראפ ןאד ךיז

 :טכארטעג .סעגָאסאה ערעַײא ,ךַײא טלייטרוראפ בָאה ךיא ןוא ---

 טרעטאמ ..ןבעל שיטניה ָאש רעקירעביא ןא ראפ ךיז טלגנאר ריא

 ,גָאט א רעשפע ןצינ ךַײא ןלעװ סָאװ ,סעכעבעב סעפע בילוצ ךיז

 -- ..וטסיב ךעול רענעגנאגעגסיוא ןא ,דניקלאמ רעביײרש ,ךע ...ייווצ

 -נאגעגסיוא ןצנאגניא טינ -- :םענָאּפ ערומכ סָאד טרעדלימ לכיימש א

155 



 ,ןפוטש ןפלָאהעג בָאה'כ .רעוועג ןעוועג זיא טרָאד זא ,ריא טגָאז .ןעג
 ..טנאה א טגיילעגוצ טסייה'ס

 ןופ -- ,רעטער סדניקלאמ טגָאז -- ,ךיז טייטשראפ ,ךַײא ןופ --
 סָאד !רעבַײרש א ןופ .טנאה רעדנא ןא ןטראוורעד ןעמ ףראד ךַײא
 .קיטכיר טליצ רע ןעוו ,רעפמעק רעװעשָאכ א רעייז ,רעװעשָאכ א זיא

 עטבעלעגכרוד רעמ יצ ַײרד ,ייווצ ןופ ןטנעמגארפ ?ןבַיײרש רעדיוו
 אב סָאװ .ףיונוצ ךיז ןשימ ,ןטייוצ ןופ סנייא ענעסירעגּפָא ,סנבעל
 -סיוא רעד זיא ּוװ ןוא ?רָאװ עבראה ,ראמשָאק ,גנועז עלופייוו ?ןבַײרש
 -ראפ ,ןפילטנא רעשפע ?שאמשימ ןכעלקערש ןקיזָאד םעד ןופ געוו
 קילב רעד רעדנאנאטימ ץלא רעבָא טלעטשראפ ?טציא זיב יװ ,ןדניווש
 םיא ןוא ןסירעגנַײרא ךיז טנוװָא טנַײה טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ םענופ
 :ןעלמאטש דניקלאמ טמענ ...טרעדורעצ

 ...שיילפ ןוא טולב ןַײמ ,זיא עילאז רעוו ,טסעז --
 :סעומשלאב ןַײז רעביא םיא טסַײר

 ךימ טפור .עילאז ןפורעגנָא ךימ בָאה'כ סָאװ ,לכיומ טַײז ---
 ,עקוואּפ :רעכעלטקניּפ

 ?עקוואּפ --
 ,ָאי ---

 ?"טעוועטראהראפ ךיז טָאה לָאטש יו; ךוב ןופ רעשפע --
 ,ָאי ---

 יד ןיא טַײקנכָארבעג ליפיוזא .םענַאּפ סדניקלאמ ףא ראצ ליפיוזא
 א ןצעמע וצ יו ,ךיז וצ רעמ סיורא טגנערב רע עכלעוו ,רעטרעוו
 ;ןטייווצ

 ..ריא טגָאז ,עקוואּפ .טנידרעד טינ ךיז .עילאז רעמ טינ --
 טנַאטאב לצלעּפ םעניא רעכָאב רעד -- !דניקלאמ רעוואכ ,ָאי --

 טדנעװעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע סָאװ ,"רעוואכ, טרָאװ סָאד
 ריא ןעמעוו טימ ,ןסיוו טלָאז ריא ,ליוו ךיא -- .רעבַײרש םעד עבאגעל
 ..רענאזיטראּפ ןענַײז רימ .טסינומָאק א ןיב ךיא ;ןָאט וצ טָאה

 -ָאװעג-גנאל םעד םורא לטכיל סָאד ןצלעמשסיוא ךיז טקידנע סע
 -כידעג א טימ לָאלָאכ םעד ןָא טליפ סָאװ ,לטיינק ןקידרעכיור ,םענער
 רעד ןיא ,קידנעטש יצ .ביוטש ןכעלבלעג-יורג א טימ יװ ,ןַײש רעט
 -נַא לָאלַאכ רעד ןיא ןבעל-ןשטנעמ ןצנאג א רעביא טעּפשימ ןופ ַאש
 -עב טליפ דניקלאז ?גנומיטש ָא-אזא ןוא ביטש ָא-אזא טימ טליפעג
 -גָאװ רעד ףא טגיילעגפורא טציא טרעװ ןבעל ןַײז יו ,שעמאמ-לעיופ
 טרעװ זיא'ס יצ ,ןידקאסּפ רעד ןרעוו ןגָארטעגסױרא טעװ דלאב .לָאש
 טמוקאב רעטגָאלקעגנָא רעד .םיא ראפ ןָאטעג טָאה עמ סָאװ ,סָאד
 ,ץלא םיא ןיא ןָאטנַײרא ךיז טיירג דניקלאמ .טרָאװ עטצעל סָאד דלאב
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 טסייו .עגער רעקידנדיישטנא רעד טָא ןיא ןרעו טגָאזעג ףראד סָאװ
 עטרעביושעצ ,ענעפלָאהאבמוא עכעלטע .ןבייהוצנָא סָאװ ןופ ,טינ רע
 :יוזא טקידנעראפ רע עכלעוו ,סעזארפ

 רעד ןופ טעוװעטארעג סעמעעב ךימ טָאה ריא ,ריא טרעה --
 ,רימ טביילג ..טּפעלשעגסױרא טַײצ רעקיטולב אזא ןיא .בורג-ןבייל
 ןָאט וצ רעטַײװ ריא טכארט סָאװ ןוא ...דימ יוזא ,דימ יוזא ןיב ךיא
 ?רימ טימ

 -עװ וצ ,שטנעמ רעד טגערפ -- ?זדנוא ףא ךיז טזָאלראפ ריא --
 ,רעטכיר א וצ יװ ,ךיז טדנעוו רע ןעמ

 .ָאא ףא ּפָאק ןטימ ןעלקָאש דניקלאמ טמענ ךעלעמאּפ
 קנּוװ א סעפע טוט ,ףוא טייטש לצלעּפ םעניא ןאמרעגנוי רעד

 יו ןסעזעג טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,סעצנַאװ עלעה טימ ןטייווצ םוצ
 ,טדנעוועג זיא קנּוװ רעד ןעמעוו וצ ,רעד .טדניוושראפ ןוא ,דנזעוװּפָא
 ןוא סנּפָאקוצ א ףיונוצ טיירד ,דעגעב א קנאב רעד ףא סיוא טײרּפש
 ;ןדניקלאמ וצ טכאמ

 ןוא וצ טסַײב .דאלעמראמ טימ טיורב ץענעּפ א ריא טָאה ָאד --
 ןַײמ ןיא ריא טַײז טציא .רעציקעב סע טכאמ רָאנ .למערד א טּפאכ
 טנַײה ןוא .גנערטש ,ןילּפיצסיד זיא ,ריא טייטשראפ ,זדנוא אב .עייד
 רימ .טעברא לקיטש עסעמע סָאד רָאפ ךָאנ זדנוא טייטש טכאנאב
 ...לאנגיס ןפא ןטראוו

 -טנא ןוורענ יד .וצ םאזכרָאהעג ךיז טראּפש ,ּפָא טסע דניקלאמ
 טיירדעגסיוא ןא ןופ סנּפָארט יוװ ,סיוא ןעניר סעכיוק עלא .ךיז ןענאּפש
 טרעצנאּפ טַײקליטש ענעטלעז א .ליוו םיא זיא'ס ןוא .טערג לקיטש
 -קאוו ןוא ןגרָאז ,סעקייפס עלא ןופ ץוש עכעלדנעמוא ןא ,םורא םיא
 זיא ,רעקיצפופ יד וצ ווערָאק ,סנַײז ןבעל עצנאג סָאד ןוא .ןשינעל
 רע ףראד .טכאנ סיאזעק א ןוא טנװָא ןייא זיולב ןעועג טלא טציא
 ;טָארט אב טָארט ןלעטש ,ןייג ךיז ןענרעל עלעפייא ןא יװ ןביײהנָא
 -אב ,טלעוו יד ןעזרעד ןוא ןגיוא יד ןסיירפוא לצעק קיגָאטנביז א יו
 ןּפוטש ,ןבעל --- ןשטנעמ טינ ךיז ןקִיוראב ָאטעג ןיא עליפא זא ,ןקרעמ
 סָאד .סעשיר רעד ןגעקטנא ךיז ןלעטש ,רעוועג ןטיירג ,ךעלעגעוו
 יד ָאטעג ןיא םיא טָאה עמ ..דניקלאמ ,רע זיולב .ךעלשטנעמ זיא
 א טימ ,טױרב לקיטש א טימ רעװ -- ןטלאהעגרעטנוא טַײצ עצנאג
 לָאמ ןייא טינ םיא טָאה עמ ;עצייא רעטוג א טימ רעוװ ,ּפוז רעלעט
 טנַײה .סעיצקא-סגנוקיליטראפ סייב ךיז ןטלאהאב ןעגנּוווצעג שעמאמ
 רע לַײװ ,ראפרעד ץלא .טעוװעטארעג טוט ןרעכיז ןופ םיא ןעמ טָאה
 ןדיל סנעמעלא ערעיײז ןשָאל ןבעג ףראד רע לַײװ ,רעבַײרש א זיא

 עָאואצ-ןרָאצ ןוא -ראצ רעייז ןבַײרשנָא ףראד רע לַײװ ,ןעמיורט ןוא
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 ךיז .טשיטנא ןעמעלא רע טָאה טציא זיב ןוא ...רעדניקסדניק ראפ
 -עג ,טגָאמראפ טָאה רע סָאװ ,עטסרעַײט סָאד ,ןפאש ןַײז .םָאכיוסעב
 -עפ רעד וצ ָאטעג ןיא טרירעגוצ טינ ךיז .ןייגרעטנוא ,ןראדנַײא טזָאל
 ןלופ ןיא טנַײשרעד ,ןּפמָאל עקידנעלב ןופ ןטכיולאב ,ָאד ןוא ..!רעד
 ןוא ןלירב עטלמערעגנַײא-דלָאג יד טימ טנאדנעמָאק-ָאטעג רעד ץנאלג
 -כעלעג ןופ ךיז קידנכַײקראפ .שטעּפ עקידנקאנק טימ ןעלגָאה טמענ
 .,טגרעו ,טקיטש ןוא זדלאה ןראפ ןדניקלאמ ןָא רע טּפאכ ,רעט

 א ךיז רעביא רע טרעהרעד -- !רעבַײרש רעוואכ ,אש ,אש --
 | ,לָאק ךעלקירעזייה

 .סעצנָאװ עלעה יד טימ לבצנאמ רעד זיא'ס -- ןגיוא יד טנפעעג
 ,רענעי טגערפ --- ?סָאװ יצ ,םעלָאכ רעזייב א --
 ;ןיינ ףא ּפָאק ןטימ דניקלאמ טלקָאש
 ,םעלָאכ ןייק טינ --

 ,טנאדנעמָאק םעניא ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,עָאנאה םיא טוט'ס ןוא
 ךיוא עדאווא .ןקיטשרעד םיא טלָאװעג ,טעשטירעג דליו טָאה סָאװ
 לסיב א ןפאשראפ םיא דניקלאמ טעװ סיוועג ...ןפראוונַיײרא רעַייּפ ןיא
 ןעוועדלאווג וצ יוזא רעבָא .ןדניושראפ ןטימ טַײקכעלמענעגנַאמוא
 ןופ טשטילגעגסיורא ךיז טָאה'ס רעוו ,ןיוש טסייוו רע ןדַייס ?ןעוועשוב
 ןעו ,ָא ?טסירעלטיה םעד ךעלרעפעג יוזא ןעד רע זיא .טנעה ענַייז
 ..ייוזא עקאט זיא'ס

 טכאמ טלעװ רעד טימ ןוא ךיז טימ ןבשזעכ ןַײז ןופ ףָאס םעד
 ,געװ ןשידרערעטנוא ןטרעטנָאלּפראפ א קידנעמוקרעבירא .,ןיוש רע
 טרָאד לַײוװ ,ןרער-עיצאזילאנאק ךרוד טריפעג סעָאמשאמ טָאה סָאװ
 רעביא ייז ןבָאה טעשזדָארבעג ןוא ,טּפאכראפ םעטָא םעד םיא טָאה
 -רע םענורב א ךרוד יירפ רעד ףא ןכָארקעגסיורא .עטָאלב ןוא ץומש
 .ָאטעג רעד רעסיוא ןיוש קיטנָאק ,ץעג

 רעד .רעטכַײל ךיז טמעטע .ייז רעטניה טַײװ ןיוש זיא טָאטש יד
 -לאמ .ןענאּפש טפלעה ןוא ,לגעז א ןיא יװ ,ןקור ןיא טזָאלב טניוו
 .םערָא ןרעטנוא םיא טלאה ,רעױּפ א יװ ןָאטעגנָא ,רעטיילגאב סדניק

 ןכלעוו ןופ ,לּפולוט שיפרָאד א ,לוויטש טגָארט ,דניקלאמ ,רע ךיוא
 ,טסורב יד ּפאט א ןרעגמוא טוט רע .לעפ-ןסּפעש טימ טקעמש סע
 ,עטאל עלעג יד טרָאד ָאטינ .ָאטינ

 רעקיטש ףא רעטקילפעצ א ץלא ךָאנ למיה רעד טגנעה ןביוא ןוא
 -דנרעטש -- ןטנעמיד ענעריולראפ ןסיר ענַײז ןיא ןרעטיצ סע ןוא
 ורּפַא ףא טרעדינ -- ,טּפעשעגסױא ,דימ ענָאװעל לקיטש סָאד .ךעל
 ,דרע רעד ןופ דנאר םוצ
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 "יא ,ףָאס םוצ --- .דניקלאמ טכארט -- ,ךיז טקידנע ענָאװעל יד;
 טימ ךיוא .ןרעוו ןריובעג יינספא ,ןעַײנאב ךיז יז טעװ ,דעליומ םענ
 עריױומ .ןקעטייו סא ןרעװ ןקעטייו ."טריסאּפ סענ אזא טָאה םיא
 יד .ףוא טינ ּפָאק םעד טביה ןוא טעשטרָאקעגפיונוצ ץעגרע טגיל
 ןוא ףוא טרעטַײה .טקַיורמואב סעטסוואבמוא סעּפע ןופ גנוטראוורעד
 ,ךַײלגוצ טיירפ

 רעבָא ךיז ייז ןפיטראפ .געוו ןצנאג םעד ןגיַײװש רענעמ ייווצ יד
 טמענ ןוא ןַײא טינ ךיז רעטיילגאב סדניקלאמ טלאה ,דלאוו א ןיא
 :שידָיי ןיא ןעשטּפעש

 רע ןעוו .טױרטעגנָא ךַײא רע טָאה רימ .עקוואּפ רעזדנוא ,ָא --
 ךָאנ בָאה'כ ..ןעגנאגעג ןיילא רע טלָאװ ,ָאטעג ןיא ןבַײלב טינ ףראד
 ,רױּפאק טקנוּפ ןָאטעג .טיהעגסיוא טציא זיב .דניק א ,בַיײװ א טרָאד
 קידנעטש ךיוא טוט -- עצייא ןַײמ ..ןסייהעג ןבָאה סעקעי יד יװ
 ...יוזא

 א טוט ןוא םערָא סרעטיילגאב ןַײז וצ ךיז וצ טקירד דניקלאמ
 ;למרומ

 עסיורג יד טנידראפ ריא זא ,טגָאזעג ןטלָאװ סעטאט ערעזדנוא --
 .םיריסא-ריטאמ ןופ עווצימ

 ,טינ רענעי טייטשראפ --- ?ריא טגָאז סָאװ --
 ,רעדנּוװ טזַײװ ריא ,ןיימ'כ ---
 -- .רעטיילגאב רעד טרעפטנע -- ,ןענעק רימ סָאװ ,ןזַײװ רימ ---

 ..דרע רעד ןיא ייז רימ ןבָאה ןעמעלא ךָאנ זא ,ןזַײװ רימ
 -ראפ ורמוא ןיא ,ןטלופרעביא-טכאנ םעד רעביא ןענאּפש יז

 -שוש סָאװ ,ןעניורק-רעמייב יד רעביא טפיול טניוו א .דלאוו ןטפמארק
 זיולב .ןגַײװצ ןעשטשערט סיפ יד רעטנוא .לופסעדיוס ןעדוה ,ךיז ןעק
 ןַײז ןיא סָאװ ,זיירק םעד טכערב רע יװ ,רָאג טרעה דניקלאמ ?ןגַײװצ
 רעד ..רָאי קיצעביז יבשטָאכ ןפָאלשרעביא טראגעג רע טָאה ץוש
 רעַײנ א ןופ לעװש יד טגיל םיא רעטניה ןוא .ךיז טכערב זַיײרק
 ןופ טריפעג ןוא ןטלאהעגרעטנוא ,רעבירא יז טערט דניקלאמ .טלעוו
 ...ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ןשטנעמ עַײנ ,ןדַיי עַינ

 טיג -- ?ןַײז ןלעװ רעַײלב א ,רעדעפ א ,ריּפאּפ ,ריא טניימ יו ---
 .רעטיילגאב ןַײז גערפ א רע

 טרעפטנע -- ?גַײצעגרעּפאלק ןַײז ןָא רעביירש א ןזָאל ,ןעד יו ---
 רענייא ןָאט וצ ןבָאה ךָאנ עמאטסימ רימ ןלעװ וועגא -- .קַיור רענעי
 ...רעקורד א ןיב ךיא .ןרעדנא ןטימ

 ראפ ןעעזרעד ייז .טנוה א ןופ יײרעליב א ייז טלאהראפ ליצ םאב
 ןופ ,לביטש קידנעייטש סעטסוק ןוא רעמייב ןשיווצ ,םאזנייא ןא ךיז
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 עקיטכאנ יד םורא ןיוש טלייש גנורעמעד עקידעגרָאמירפ יד ןכלעוו
 .סנטָאש

 סדניקלאמ שיווטיל ןיא סיוא טפור --- !סאנָאטנא ,טסירגעג טַײז --
 ןיא ךיז טזַײװאב סָאװ ,ןשטנעמ ןקידמעשוגעמ ,ןכיוה םוצ רעטיילגאב
 .ריט רעד

 --.םיטש עקיטסורב עפיט א ןייגניײרא ייז טעב -- ,עטיב ,עטיב --
 ?טקרעמאב טינ רענייק ךַײא טָאה

 ןוא טַײקמעראו טימ ,רעלעקנוט רעד ןיא ןַײרא ןעמוק עלא סייב
 טרעלקרעד ,בוטש רעטקיטעזעגנָא טיורב טענישטשָאראפ ןופ ךעייר
 ;רעטיילגאב סדניקלאמ

 אב טבַײלב ,סאנָאטנא ,ָאד:טָא ןוא ,ּפָא דלאב ךיז גָארט ךיא --
 -רעבירא טנַײה ךָאנ טעוװ ,ןענָאק ט'רע ביוא ,אקוואּפ .רעוואכ א ריד
 ןוועשָאכ א ןָא ריד טיורט עמ .ןָאט וצ רעטַײװ סָאװ ,ןגָאז טעוװ ,ןעמוק
 ...רעבַײרש א ,רעוואכ

 רעלעקנוט רעד ןיא ןעגנעה טבַײלב -- !ַא ,עטיב ,עטיב ,ַא --
 ,ענורטס רעווָאסאב א ןופ רעטיצ רעד טַייקמעראוו

 ,ףַײטש םיא טרעװ ךעיױמ רעד .רעטעַײטראפ א טייטש דניקלאמ
 רע ּוװ ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ,םעד ןגעו רעלק א טוט רע ןעוו
 -עגּפָא עשידיכעי סא ?ָאטעג סיוא םיא ראפ עקאט זיא .ךיז טניפעג
 טייג ןבעל סָאד ?ןבעל רעדיו ?טיײקינײלאניא סיוא ?טַײקטרעדנוז
 ..ןָא טשרע ךיז טבייה סע ,ָאי ,ָאי ...רעשפע ,רעשפע ןוא ?רעטַײװ
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 עירול עטָאנ

 עשאפ ףא טכאנאב

 טָאה רע .ןעקנינאי ףא טראוועג דלודעגמוא טימ טָאה עגיטָאמ עּפע שש
 ןגָאװ ןקיבױטש ןטנאּפשעגסױא םענופ לגיצ יד טגײלעגּפָארא לַײװרעד
 עכלעוו ,לאטש רעטיברעד טינ רעד ןיא טגיילעגפיונוצ ייז טָאה ןוא
 -ױלב םוצ סעװקַארק עטלײשעג-סַײװ ,עטעקאנ טימ ןענאטשעג זיא
 ןצראה ןפא יװ ,טליפעג עסַײמ-סאשעב טָאה עּפעש ,למיה םענעציצ
 םעד סע טלציק טָא ןוא ,זַײא לקיטש קיטאלג א םיא אב ךיז טשטילג
 ,ליט ןטשרעטנוא םעד ,ןקניל םעד טָא ןוא ץראה לייט ןטכער

 ןגָאװ ןופ לגיצ יד ןעמענּפָארא םאב .עקנינאי ןעמוק ןיוש יז טלָאװ



 םעד ןביוהראפ ,ּפעטס םוצ ןעיירדסיוא לָאמ סעדעי עּפעש ךיז טגעלפ

 יד ףא ןטלאהעג םיא אב ךיז טָאה סָאװ ,טוה םענעיורטש ןטלבירדעצ

 םוצ טקוקעגמוא ךיז ,ןגיוא יד טערומשזעג ןוא ןעמערב עלעג עטכידעג

 טקנירט ,גנאגראפ-ןוז םאב ,טנװָא ןדעי ּוװ ,םענורב ןטרעיומעג ןטַײװ

 סָאװ ךָאנ .סעטערָאק ענרעצליה עגנאל יד ןופ עדערעשט יד ןָא ןעמ

 -עגעגאב ןייג ,גנילצולּפ ,ןענירעדנטימניא טפראדעג ,עקנינאי ,יז טָאה

 םעד ןפערט טינ ןיילא ןלעװ סעמייהעב יד ,יסָאװ ?עדערעשט יד ןענ

 ?געוו

 יז עּפעש טעװ ןעקנינאי ןָא רָאנ .קירעגנוה ןענַײז דרעפ יד ןוא

 ןקעסייא ךיז רעקַיױרמוא ןא ,ןיוש יוזא טעװ רע .ןריפ טינ עשאּפ ףא

 ײלרעלָאק ןכוזסיוא ךיז טעװ רע ,רעצעלק יד םורא ,לגיצ יד םורא

 "מורא יוזא ךיז טעװ רע .קיטיינ טינ טציא רָאג ןענַייז סָאװ ,ןטעברא

 "ױטש רעקיטכאנראפ רעד טימ ןעמוק טינ טעװ עקנינאי זיב ןעיירד

 ןוא דרעפ יד ףא ןצעז ךיז עדייב ייז ןלעװו טלמעד .עדערעשט רעקיב

 "ווערע ,רעמעראוו א ןיא טרָאד ןעשאּפ ,סעקנָאל-ייה יד ףא ןטַײרקעװא

 .דרעפ עוויטקעלָאק יד טכאנ-לוי רעקידסעבאש

 ןקנאלש ריא ןגיוצעגסיוא טָאה עּפאקש עדאינג רעטשולא יד

 ףורא גראב ךיז טיצ סָאװ ,ךאילש ןקידלגנעלש םוצ ,ווערַײמ וצ זדלאה

 .ףרָאד ןשירעטָאט-שיסור םוצ ,רעדלעפ ענעצייוו יד ןשיווצ

 עקיטעמוא עסיורג עראק עריא טימ טָאה עּפאקש רעטשולא יד

 יו ,ךיז טָאה סָאװ ,ןוז רעקידנעייגראפ רעד ףא טקוקראפ ךיז ןגיוא

 .ףרָאד ןיא ןגַײװצ ענירג יד רעטניה ןטלאהאב ,לקעשָאל טיור גנוי א

 "יא ןעמּוװשעג ליטש ןענַײז סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עטכַײל יד רעביא ןוא

 .ץנאלגּפָא רענרעּפוק א ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ,לפרעד םענירג םעד רעב

 "ןוז רענעדלָאג אזא זא ,עּפאקש רעטשולא יד טליפעג טָאה יצ

 ?טכאנ עקידמערוטש ןוא עקידנגערסקאלש א ןעגנערב ןָאק גנאגראפ

 טָאה סָאװ ,ןָאהאז ןקירעדינ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עגיטָאמ עּפעש

 ענעקירטש יד טּפינקעגסױא טָאה ןוא ,ףיוה ןטימ ןיא טגיילעצ ךיז

 עקירָאיאה יד ןגעו טכארטראפ ךיז טָאה רע .סעטנעּפ עטקיטסימראפ

 רעמ ץלא גָאט וצ גָאט ןופ ןענעקירט ןוא ןעראּפ סָאװ ,ןציה עסיורג

 רע טָאה םעדכָאנ .ןלעג ןָא טבייה דלעפ ןיא עּוװט יד ןוא ,דרע יד

 עקיטנַײה ןרָאפ ןלעװ טינ רָאג רעשפע טעװ עקנינאי זא ,טנָאמרעד ךיז

 ןיא עקירעגנוה ייז רע טלאה טסיזמוא ןוא ,ןעשאפ דרעפ יד טכאנ

 עּפעש .עשאּפ רעד ףא ייז ןריפסיורא ןעוועג טַײצ גנאל ןיוש .ןָאהאז

 -סיוא גנאל א ןיוש טרעטנָאלּפעג ץלא טָאה רע יװ ,טקרעמאב טינ טָאה

 "נָא סנגיבנלע עדייב טימ ןענאטשעג זיא רע .עטנעּפ עטרעטנָאלּפעג

 ןופ .טַײז א ןָא טקוקעג ןוא ןָאהאז ןופ עלאוואז רעד ןָא טראּפשעג
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 ךיז טָאה עקלאב רעטנקירטעגסיוא רעד ןופ ,דנָאפ טַײז רעקירעדינ רעד
 ,גנאזעג רעטַײװ א ןגָארטרעד

 טָאה ,עקלאב רעד ןיא טרָאד עזורוקוק יד ןטעי םאב ,ןטכענרעייא
 טינ ןוא עזורוקוק יד טעיעג טָאה יז .םיא ףא טקוקעג גנאל עקנינאי
 :טכאלעצ ךיז יז טָאה םעדכָאנ ןוא .םיא ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארא

 ?ןיקסווָאקאצנא ,וטסנעק ןרעדָאיפ ---
 יא רע .ןענָאק טינ םיא רע לָאז סָאװראפ .ןרעדָאיפ ןָאק רע ,ָאי

 ,טאר רעצרושז-טיוא ןופ רעציזרָאפ ךָאד
 .ןעזעג געט יד םיא בָאה ךיא ?ןרעדָאיפ וטספראד סָאװ ףא --
 ,טגערפעג טינ טשינרָאג םיא ןגעוו יז טָאה רעמ
 -עג ןבָאה עלא ,לאטש יד ןרעיומ םאב ,טגָאזעג יז טָאה ןטכענ ןוא

 טימ ,םיא טימ יו ןטעברא וצ טוג יוזא זא ,טגָאזעג טָאה יז ,טרעה
 .םיא טימ ןטעברא קידנעטש טעװ יז .טינ םענייק טימ זיא ,ןעּפעש
 ,רעסעב רָאג ךיז טעברא'ס

 ראפ רעטניזעג טסיב .רעױמ א יװ ,טנוזעג ,עּפעש ,טסיב וד --
 ,רעקראטש טסיב טרָאװ ןַײמ ףא ,רעגָא רעזדנוא

 ןָאטעג םורב א ןדירפוצ טלמעד רע טָאה -- ...ממה ---
 ךָאנ טעװ רע .ןעמאזוצ ןטעברא סיוא טּפָא ייז טמוק סע סָאװ ,טוג

 יד טכארבעגּפָארא ןיילא טנַײה רע טָאה טָא .ןָאק רע סָאװ ,ןזַײװאב
 טינ גָאט ןייא ראפ לגיצ ליפיוזא ךָאנ טָאה רענייק .לגיצ ןוא רעצעלק
 ,טכארבעגּפָארא

 טימ טלעטשעגנָא ןטַײז עלא ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,ףיוה ןרעביא
 -עלק טימ טרעגלאווראפ ןוא סענישאמידַײנש ,סעראשזאמ ,רענעגעוו
 -נָא יד ןופ ןעקעמ א ןגָארטרעד ךיז טָאה ,סעטערָאק ןוא לגיצ ,רעצ
 טָאה עמייהעב עקידרעטַײרעװש עבאר יד .סעמייהעב עקידנעמוק
 םוצ טזָאלעג ךיז ןוא ןטפול רעד ןיא קע ןגנאל םעד טרעדַײלשראפ
 ,סענעװאק ענעסָאגעגנָא טימ טקעמשעג טָאה סע ןכלעוו ןופ ,ןטרָאג
 טנעה עטײרּפשעצ טיירב טימ ,עסעוװרָאב א .סעיניד ןוא סעקרעגוא טימ
 .קירוצ ףא יז ןעמונראפ ןוא געוו םעד ןפָאלראפ ריא עקנינאי זיא

 ןקנאלש סעקנינאי טּפאכעגמורא ןייש טָאה לדיילק ןציצ טכַײל סָאד
 עריא טלייטעגסױא טעלױב ןוא טעוװועדלאפעג ךיז םעראוו ,רעּפרעק
 ,רעדילג עשלדיימ עפייטש

 .ריא ןופ קילב םעד ןריפּפָא טנַאקעג טינ טָאה עּפעש
 טָאה -- :עשאּפ ףא דרעפ יד טריפעגסיורא טינ ךָאנ טסָאה --

 ןבעל ןייטש םיא קידנעעזרעד ,ןפורעגנָא ךיז סורדראפ טימ עקנינאי

 .ןָאהאז
 ןרילראפ עּפעש טָאה -- ..לגיצ יד טסעז ...ליײװרעד בָאה'כ --
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 ףא ךָאד טראווכ -- ,עמיהעב יד ןדניבוצ ריא קידנפלעה .,טגָאזעג
 ...ןריפסיורא דלאב ןלעװ רימ ..,ריד

 רָאנ ןעּפעש וצ טינ ןפורעגנָא ךיז עקנינאי טַאה --- !??ךָאנ סָאװ --
 ..וצ םענ ,סופ יד וצ םענ ,ונ -- ,ּפָאק ןסַיװ ןטימ עמייהעב רעד וצ

 -ניל סָאד םעדכָאנ ,גיוא עטכער סָאד ןשיװ ןביוהעגנָא טָאה עּפעש
 טסליװ, .ךיז טרילראפ רע ןעוו םיא טימ יוזא לָאמעלא זיא'ס .עק
 ןיילא לעװ ךיא -- ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה -- ,טינ ןעמ ףראד ,טינ
 ןַײז טעװ ,טנוה םעד ךיז טימ ןעמענטימ לעװ ךיא .ןעשאּפ ןרָאפ
 "?סעטנעּפ יד טגיילעגקעווא סָאד ךיא בָאה ּוװ .רעכעליירפ

 טָאה -- ,טלײטעגנַײא סע טָאה רעוו ?ייר ןַײמ ןדייס זיא טנַײה ---
 סָאד טקוראפ טָאה יז .ּפָאק ןסייו םוצ ןפורעגנָא רעדיוו ךיז עקנינאי
 ץיּפש יד ףא טצעזעגוצ ךיז ןוא סיפ ענייש עכיוה יד ןשיווצ לדיילק
 .סרעטַײא עמעראוו יד לכיט א טימ ןשיוװסיוא ןעמונעג טָאה יז .רעגניפ

 קעװוא ןוא ןָאטעג םורב א עּפעש טָאה -- ,ךיז טסליו וד יו ---
 ,סעטנעּפ יד ןכוז

 ג

 ךיז טָאה וװעשִיי ּפָארא ןעוו ,ןסיורד ןיא לקנוט ןעוועג ןיוש זיא'ס
 עפעש טָאה סָאד .דרעפ עטמיוצעג-טינ ןופ ןעשטּפָאט א ןגָארטרעד
 ויטקעלַאק םענופ דרעפ יד טריפעגסיורא עקנינאי ןוא רעלעג רעד
 טָאה יז .ןדירפוצ טינ ןעוועג זיא עקנינאי .עשאּפ-טכאנ ףא ?גנאגפוא,
 ,טנװָא ןשיגוימָאק ןשיפרָאד ןפא לאלעשזד ןיא ןייג ןבילקעג רָאג ךיז
 טנכער רע .ןעמוק רעכיז טעו רע .רעדָאיפ ןַײז סיוועג ךָאד טעװ טרָאד
 יו ,טקנוּפ ,ןעז םיא זומ יז זא ,טליפ יז ןוא .ןַײז ךיוא טעװ יז זא ,ךָאד
 ?עּפעש ריא ןופ ליוו סָאװ זיא .ןדנָאפ יד ףא ןגער א ןבָאה טציא זומ עמ
 סיועג ךָאד טרָאד טעװ רעדָאיפ !דרעפ יד ןעשאּפ ןגרָאמ טעװ יז
 לָאז ןטראוו רע לָאז .רעכַײלג יוזא זיא רעשפע ןוא .ריא ףא ןטראוו
 .ןָא טינ קראטש סָאד טייג ריא זא ,ןעז רע

 טָאװה ,עקנינאי ןטירעג זיא'ס רעכלעו ףא .,עּפאקש עדאינג יד
 טעשזריהעגוצ ךעליירפ ןוא סיפ עטשרעטניה יד טימ ןפרָאװעג קראטש
 ,למַײצ ריא וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,דרעפ עקירעביא יד וצ
 .ריא רעטניה ןטירעג טָאה עּפעש

 -יא ןצראה ןפא טוג יוזא ןעוועג טינ לָאמנייק ךָאנ זיא ןעּפעש אב
 עסַײװ ,עסיורג א טלּפאצעג ךיז טָאה למיה רעמירק ןקינַײװ םעד רעב
 ,עליטש יד ףא סעבריק רעטרעבליזאב רעקידכעלַײק א יװ ,ענַאװעל
 טפירטעג טָאה טַײקױלב עליק עקידעיאכעמ א .םאי ןופ ןרעסאוו עיולב
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 דרעפ יד ןוא ןעקנינאי ,םיא ןעמונעגמורא טָאה ןוא רעדלעפ יד ףא
 גראב ןרעטניה ןופ רָאנ ןוא ליטש ןעוועג זיא ּפעטס ןפא .ןטַײז עלא ןופ
 -עג ןטַײװ א ןופ ךליהּפָא ןא ןגָארטרעד ךיז טַײצ וצ טַײצ ןופ טָאה
 -שיסור םעד ןיא קעװא דנָאפ םעד ןופ טנגוי לייט א זיא סָאד .גנאז
 ,טנװָא ןשיגוימָאק ןפא ףרָאד ןשירעטָאט

 קידנעיירדסיוא ,ןפורעגנָא ךיז עקנינאי לָאמאטימ טָאה -- ,עּפעש --
 קוק א םעראוו רעייז טָאה יז -- ,עּפעש -- ,דרעפ יד טימ םיא וצ ךיז
 -לעק גנוי א יװ ,טליפרעד טָאה עּפעש .ןגיוא יד ןיא ךַײלג םיא ןָאטעג
 סָאד םיא ןָאטעג קעל א לגניצ ןקישטילג ןסייה ריא טימ טָאה עלעב
 .ץראה

 ?אה ,עקנינאי ,יסָאװ --
 סָאװ .טאי א ַײז --- ,ןפורעגנָא ךיז ליטש יז טָאה --- ,סָאװ טסייוו ---

 ,טאי א ַײז .דרעפ יד ריד אנ .ןעשאּפ ןגרָאמ לע ךיא ,ךימ וטספראד
 ...עּפעש

 ץעז א טָאה רע .טגָאזעג טינ טשינרָאג ,טערומכעגנָא ךיז טָאה עּפעש
 ןיא קעװא זיא ןוא ךיוב ןרעטנוא רעגָא םעד סיפ יד טימ ןָאטעג
 .פָאלאה

 --.ןעירשעגכָאנ םיא עקנינאי טָאה -- !יוזא טינ ילפ ,וצ טראוו --
 !ילרענעגושעמ א יװ ,וטסילפ סָאװ
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 ןופ .ףרָאדַײרפ ןיא ,םייחא ןעגנאגעג זיא רעצילבָאק רעד לשנא
 עשזעמ רעמורק רעד טימ טעוװערעקראפ טאהעג רע טָאה דרעַײנ רעד
 ןטסידָארָאּפ א ןכווצ טפראדעג טרָאד טָאה רע .ףרָאד ןשירעטָאט ןיא
 יד יװ ,געט עכעלטע ןיױש .עּפאקש רעווָאנאטשאק רעד ראפ רעגָא
 ּפָא טינ יז טזָאל עמ .ןאּפש םעד טסַײר ,ןגָאװ םעד טגָארטעצ עּפאקש
 -גירּפשנָא ןָאק עריגעּפ אראפ סָאװ ,רעגָא אראפ סָאװ עלאמ .גיוא ןופ
 טינ סע לָאז רע ןעװ ,ןעועג רע טלָאװ רעלטכיציפ א ראפ סָאװ .ןעג
 עמ ,סעקעשָאל עכלעזא ןַײז ייז אב ןפראד רָאיארעביא ?גיוא ןיא ןבָאה
 "וצ ןעוועג לשנא זיא טציא .ןריפ גנולעטשסיוא ןא ףא ןענַאק ייז לָאז
 ןעמוק רע טעװ ןגרָאמ .טדערעגפיונוצ ץלא ןגעוו ךיז טָאה רע .ןדירפ
 לשנא טָאה ,ןעקנאדעג ענַײז ןיא ןגָארטראפ .ןיהא עּפאקש רעד טימ
 .ןגעקטנא ןגָארטעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,דרעפ יד טקרעמאב לָאמאטימ

 ?וטסיב סָאד ,עקנינאי -- ,ןפורעגסיוא רע טָאה -- ?זיא רעוו --
 .ןייטש ןבילבעג ןענַײז דרעפ יד .למַײצ סָאד ןגױצעגנָא טָאה עקנינאי

 -עג טָאה ,רָאה עמשטוק רעצראווש רענייש א טימ ,רעכיוה א ,לשנא
 ,רעטנעענ טירט רַאּפ א טכאמ
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 טָאה -- ..!סָאד ןעמ טעוועדזאי ,ערעַײט עקנינאי ,ןיהּוװ ,עדעדע --
 -יירפ יד ןיא ךעלרעַײפ עשימלעש קידנדניצנָא ,ריא וצ טלכיימשעג רע
 .ןגיוא עכעל

 רעד אב גילפ עסיורג א ןבירטעגּפָארא קיטליגכַײלג טָאה עקנינאי
 .זדלאה ןופ עּפאקש

 ,ךיז טכוד ,זיא דרעַײנ רעַײא ?סָאד ךיז וטסּפעלש ןענאוונופ ןוא --
 ?םענורב ןטלא םעד ןבעל

 ןשיווצ ןַײרא זיא ןוא עּפאקש עדאינג יד ןסױטשעגּפָא טָאה לשנא
 .דרעפ יד

 ,עמרעפ א ייז אב זיא ךָא .יינאטנָאמ ןופ ,ךָאד טסעז ?ןענאוונופ ---
 וטסעװ רעפרעד עלא ןרָאפסױא טסעוװ !טלעוו יד יוװ ןייש !רעגָא ןא ןוא
 ענַײד טימ ,ערעַײט עקנינאי ,ןָא ךימ טסקוק וד יװ ,ןפערט טינ אזא
 ,ןַײז רימ ייז ןלָאז טנוזעג ,ךעלעקעב עקימאלפ

 ךיז טערומכעגנָא עּפעש טָאה -- ,קירעגנוה ןענַײז דרעפ יד --
 -אלּפ טלעטשעגקעווא ךיז וטסָאה סָאװ זיא -- ,ןעקנינאי וצ ןפורעגנָא
 ?ןעלּפ

 ,טַײז א ןָא ּפָא טערט ,לשנא ,ונ ,ןרָאפ רימ ,טראוו --
 --.,םיא ןיא עבָארָאװכ א ,ענאקעמ םיא ךיא ןיב ,עקנינאי ,ךע --

 .ןעּפעש ףא ןזיוועג רע טָאה
 ,ןָאטעג סיוטש א םיא עקנינאי טָאה --- ,ייג ,ייג ---
 ענָאװעל אראס ,טסעז ,רעכעלעמאּפ ,עלעקנינאי ,טינ ךיז סיוטש ---

 ?ךיז וטסיוטש סָאװ .ןַײרא ןעמיוק ןיא טנַײש
 םוק --- ,ןפורעגסיוא לָאמאטימ יז טָאה --- ,זדנוא טימ םוק זיא --

 .רעגָא רעזדנוא ףא ךיז ץעז .רעכעליירפ ןַײז טעו ,עקאט
 "יוא ןא -- ,טכאלעצ ךיז לשנא טָאה -- ,רעגָא ןא רימ ךיוא --

 ,רעגָא ןא ןעז וטסעװ ,יינאטנָאמ ןיא רימ טימ ןגרָאמ םוק .לטָאברעװ
 .ןרעטיצ סעּפאקש יד ןָא ןבייה ,ןובאט ןיא ןַיײרא םיא טזָאל עמ זא

 ,ןפורעגנָא ךיז טקיטשראפ עּפעש טָאה -- ,גונעג ,ונ --
 ,רעגָא םענאלוב ןפא לטיב טימ ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה לשנא

 .קעווא זיא ןוא ןעּפעש ףא

; 

 יז טזָאלעג ןוא דרעפ יד טעטנעּפעג ןבָאה ןעקנינאי טימ עּפעש
 ןכוזּפָא קעווא םעדכָאנ ,ייז טקוקעגכָאנ ייז ןבָאה לַיײװ א .ןעשאּפ ךיז
 קירעדינ ןעוועג םורא זיא זָארג סָאד .ןעורּפָא ןגיילוצ ךיז ּוװ ,טרָא ןא
 ןטכידעג א עלעקלאב ןילק א ןיא טכוזעגּפָא ןבָאה ייז .רעטיש ןוא
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 עקנינאי .ינק יד ףא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה עּפעש .עקנָאל-ייה לקיטש
 יד ןוא עקנָאל יד טכארטאב ןוא ןענאטשעג לַײװ עשּפיה א ךָאנ זיא
 טָאה םעדכָאנ .ןעגנורּפשעגמורא ַײברעד טַײװ טינ ןענייז סָאװ ,דרעפ
 -סיוא ךיז ןוא סיפ יד ןשיוצ לדיילק ענעציצ סָאד טקוראפ טכַײל יז
 .ייה ןפא ןגיוצעג

 דרע יד .ןוז רעקיגָאטאב רעד ןופ םעראוו ןעוועג ךָאנ זיא דרע יד
 ,ןגער-סוג ןקידרעמוז א ךָאנ ,קנורט א ךָאנ טשרָאדעג גנאל ןיוש טָאה
 עכיוה יד .ןעגנאגעג טינ ןענַיײז סנגער ןייק רָאנ .ןשירפּפָא יז לָאז סָאװ
 רָאג ןוא עיולב רעייז ןטַײװ רעד ןופ סיוא ןעעז סָאװ ,גרעב רעטשולא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ עטפָא יד ןטלאהראפ ןגעלפ ,ךיוה יוזא טינ
 -ראפ ייז ןגעלפ גרעב רעטשולא יד .םאי םענופ ,םערָאד ןופ ןגָארטעג
 -םערָאד עקיגרעב יד ןקייו ליפוצ ןיוש ןוא טַײז-םערָאד ףא ןטלאה
 טַײז עטייוצ יד ןוא ,ןסיראּפיק ןוא רענטרעגנַײװ ענַײז טימ טנגעג
 ,עיולב א ,עקיטכיזכרוד א ,ענייר א ןבַײלב טגעלפ ,עקידנפָאצ יד ,למיה
 יד זיא טציא .ןעגנאגעג טינ רעמוז ןצנאג א ןענַײז סנגער ןייק ןוא
 ףא רעִירפ ,ןטלאּפש ןביוהעגנָא ךיז ןוא ךעלבלעג ןעוועג ןיוש דרע
 א יװ טינ רעמ טגעלפ'ס עכלעו ךרוד ,ךעלעטלעּפש עקניניילק רָאג
 .ערעסערג ןוא ערעסערג ףא רעטעּפש ןוא ,ןכירקכרוד עלעקשערומ

 זיא למיח רעד ןוא ,םעטָא ןטצעל ןטימ טעכָאפעג טָאה דרע יד
 ןַײװ רענענאטשעגסיוא רעטלא יװ ,ןייר קיטכיזכרוד יוזא ץלא ןבילבעג
 עליפא ןזיוועג טינ ךיז ןבָאה למיה ןפא .עדנאערָא ןופ ןרעלעק יד ןיא
 .סנקלָאװ עקידנעמיושנָא ןופ םינָאמיס ןייק

 עשידִיי עַײנ עטניורבעגמורא-ץראווש יד טפראדאב ןבָאה סָאװ ןוא
 עטייזראפ ןוא עטרעקאעגפוא עטשרע יד זא ,םעד רעסיוא םירעױוּפ
 -עצ ךיז ןלעוװ ןעגנאז יד זיב ,קיטפאז ןוא ןירג ןסקאוו ןלָאז רעדלעפ
 ךעלסיבוצ םעדכָאנ ןוא קָאילק ןסיז םענירג טימ ךיז ןסיגנָא ןוא ןעילב
 טלדנאווראפ ןוא דלָאגניג ןיא ךיז ןסיגרעביא ,ןקיטַײצ ,ןלעג ןבױהנָא
 ?רעדלעפ עקידנעגנאזליפ ענעטָארעג ,עטכידעג ןיא ןרעוו

 טלָאװ יז יו ,עקנָאל רעד ףא ןגיוצעגסיוא רעסעב ךיז טָאה עקנינאי
 ןוא ןסקיװעג עקידנקעמש-ףראש יד טימ דרע יד ןעמענמורא ןלעוו
 סָאד טגָאנעג יז טָאה סע .טסירב עקידלּפאצ עסייה עריא וצ ןקירדוצ
 קיזומ טימ ,טנװָא ןשיגוימָאק םעד ןגעוו יז טָאה טכארטעג ןוא ,ץראה
 ,ףרָאד ןשירעטַאט-שיסור ןשינייכש םעניא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,ץנעט ןוא

 רעגנע רעד .לאלעשזד ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא טנוװָא-יײמ רעד
 גנאפנָא ןופ ךַײלג טָאה יז .טנגוי טימ ןעוועג טקאּפעגנָא זיא בולק
 ןצעמע טימ טָאה רע .ןרעדָאיפ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא טקרעמאב
 יז זיא םיא וצ .טרָא ריא ןופ ןענאטשעגפוא קיטסאה זיא יז .טדערעג
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 רעקידנגעקטנא רעד ןיא קעוװא זיא יז ,טרעקראפ ,ןעגנאגעגוצ טינ
 סעּפע ןעגנאהעג זיא יײברעד .טנאוו ןָא טראּפשעגנָא ךיז טָאה ןוא טַײז
 -ראפ טינ טשיגרָאג ןוא טנעיילעג ,םיא ףא טקוקעג טָאה יז .טאקאלּפ א
 סנצעמע ןעלסקא עריא ףא טליפרעד יז טָאה גנילצולּפ ןוא .ןענאטש
 .רעדָאיפ ןענאטשעג זיא ריא רעטניה .טנעה עמעראוו

 ?וטסנעייל סָאװ --

 .ךָאד טסעז --
 רע טָאה -- ,רעקירָאיאראפ א ךָאנ ךָאד זיא'ס ...ךיא עז עדאווא --

 .טלכיימשעצ ךיז
 ןוא ןָאטעג טכארט א טלמעד יז טָאה -- ,ןייצ עכעלרעדנּוװ אראס

 רעד ראפ טנאה רעד טימ עליפא ןָאטעג ריר א ,ךיז טכאד ,םיא טָאה
 ,ענירּפושט

 -סיורא טָאה יז -- ?רעדָאיפ ,אה ,טינ ךיז וטסמעקראפ סָאװראפ ---
 -ראפ ךיד ל'כ ,םוק -- ,רָאה יד ןופ עלעמעק םענירג ריא טּפעלשעג

 יייוןעמעק

 .טַײקעג סע ןוא ייה עכעלטע ןסירעגסיוא טאהעג ןיוש טָאה עּפעש
 -עגנָא ןבָאה ןקאבניק יד .ןעַײק סָאד ןרָאװעג סעמינ םיא זיא םעדכָאנ
 .קאב סעקנינאי טרירעגנָא עלעיורטש א טימ רע טָאה ,ןָאט ייוו ןביוה

 ?עקנינאי ,אה ,ןפָאלש טסליוו ,וטסמעלָאכ סָאװ ---
 ןעוועג זיא יז .טרעפטנעעג ןרעג טינ יז טָאה --- .ןיינ ?ןפָאלש ---

 .ןעקנאדעג יד ןגָאלשעגרעביא ריא טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצמוא
 ?וטסכארט סָאװ ןגעוו ---
 קעווא טינ ןלָאז ייז ,טשרָאקָא עז ?וטסעז דרעפ יד .ור וצ זָאל --

 ,ץייוו םעניא

 -נינאי ,טכארט ךיא ?וטסייו טכארט ךיא סָאװ ןגעוו ןוא ...עז ךיא --
 .גרעג רעטשולא יד ןופ ץיּפש םעד ןבָארגּפָא ןענָאק לָאז עמ ןעוו ,עק

 ?גרעב יד ןופ ---
 ,וטסיײטשראפ ,ץיּפש םעד ּפָא טבָארג עמ ןעוו ,טסייטשראפ ---

 ?אה ,ןטלאהראפ טינ סנקלָאװ יד ייז ןטלָאװ

 ,טינ ךיד טזָאל רעוו .בָארג ייג ,ונ !טסיב וד םעכַאכ אראס ,יִא --
 .עּפעש ,ייג

 ןעמאזוצ -- ,ןָאטעג עכרומש א עּפעש טָאה -- ,ןעמאזוצ םוק ---
 .רעכעליירפ זיא

 יד טימ ןָאטעג ץילב א יז טָאה -- ?סעמע ןא ףא סע טסגָאז --
 .ןגיוא עקידנעלכיימש-שירעפיטש

 ..ךיא ןיימ ריד טימ ...רעכעליירפ ,ךיז טייטשראפ ...עדאווא ,ונ --
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 -עגפוא לָאמאטימ זיא עקנינאי רָאנ ,ןגָאז סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה רע
 -עגמורא ןענַײז סָאװ ,דרעפ יד ןעמענראפ ןפָאלעגקעװא ןוא ןעגנורּפש
 םענופ טַײװ טינ ןיוש סיפ עטעטנעּפעג עטשרעדָאפ יד ףא ןעגנורּפש
 ,דלעפ-ץייוו

5 

 לטניוו זייב א .רעלעקנוט ןרָאװעג עקנָאל רעד ףא זיא טכאנאב טעּפש
 רעדלעפ עקימורא יד ףא סעּוװט יד .װערַײמ ןופ ןָאטעג זָאלב א טָאה
 סָאד .טלעטשעגפוא ךיז טָאה עקנינאי .ןעגנוזעצ ןוא טגיוועצ ךיז ןבָאה
 טניו רעד ןוא ,טעוװעדלאפעג ריא ףא ךיז טָאה לדיילק ןציצ טכַײל
 .טלאק ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה'ס .ןשטיינק עריא טימ טליּפשעג ךיז טָאה
 .ייה עטרעטס רעקידסענייכש רעד וצ קעווא ןענַײז ייז

 עקנינאי טָאה -- ,סנקלָאװ אראס ,יִא ...ךיז טוט סע סָאװ ,טסעז וד --
 -ירפ רעד רעטנוא ןכָארקעגרעטנוא ןוא ,ןפורעגסיוא קידנרעטיצרעטנוא
 .עטרעטס רעש

 -עגרעטנורא ךיוא זיא ןוא ןָאטעג גָאז א עּפעש טָאה --- !אוודוא --
 .עטרעטס רעד רעטנוא ןכָארק

 ךיז עקנינאי טָאה -- ..למיה ןפא ךיז טוט סע סָאװ ,עז ,עז --
 .ןגער א ןַײז טעוו'ס -- ,םיא וצ רעטנעענ טקורעגוצ

 ,טינ עַײר ןייק ךָאנ זיא'ס --
 ,טציושעג גָאט ןצנאג א ןבָאה דרעפ יד .ןעז טסעוו --
 זיא'ס רעוװ ,ךיז טדנעוו'ס .טציוושעג ךיוא ןגָאטכאראפ ןבָאה ייז --

 .ייז ףא ןרָאפעג
 ?טלאק טינ ריד זיא'ס --
 ןעמונעגמורא יז רע טָאה -- ,רעטנעענ וצ ךיז קור ?ריד ןוא --

 ,ךיז וצ ןָאטעג יצ א ןוא
 ,עטרעביושעצ ,עלעג ענַייז .טשימעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה רָאה ערעייז

 -- צכייו ,עדנָאלב עריא ןוא ,דרעיור ןופ ךורעג ןטימ ּפָא ןביג סָאװ
 ,ייה ןשירפ טימ ןקעמש

 -וצ רעטסעפ יז טָאה רע ןוא ליומ ןיא ןרָאװעג ןקורט זיא ןעּפעש
 .ךיז וצ טקירדעג

 קַױר רעיײז עקנינאי טָאה -- ,עּפעש רעוואכ ,טוג יוזא טַײז --
 יד ןיא ךיז וצ ןַײרא ייז טקור ןוא טנעה ערעַײא טמענ -- ,טגָאזעג
 ,סענעשעק

 .קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה רע
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 ,טגָאזעג גנערטש יז טָאה --- ?ביוט טסיב וד ,עּפעש --

 טקור רעִירפ .טקידיילאב טליפעג ךיז טָאה רע .ןזָאלעגּפָא יז טָאה רע
 ...ריד אנ --- םעדכָאנ ןוא ,םיא וצ ןיילא ךיז יז

 -ָארד ןבָאה ייז .רעטכידעג ץלא ןרָאװעג סנקלָאװ יד ןענַייז ליַײװרעד
 רעד ךָאנ טגָאיעג ךיז ,למיה ןקירעדינ ןרעביא ןגָארטעג ךיז קידנע
 -עגקעווא ץלא זיא ,ענעקָארשרעד א ,ענָאװעל יד ןוא .ענָאװעל רעכיילב
 ,לקנוט רָאג ןרָאװעג זיא םעדכָאנ .סעכיוק עטצעל יד טימ .,ןעמּווװש
 עטכַײפ ערעװש יד טימ טקעדאב ןעוועג ןיוש זיא ענָאװעל קיטש א
 .רעקידעזָאה ,רעקראטש ךָאנ ןרָאװעג זיא טניוו רעד .סעראמכ

 טלָאװ רע יו ,טעשזריהעצ ךיז לָאמאטימ טָאה רעגָא רענאלוב רעד
 .ןעגנירּפשמורא קַיורמוא ןביױהעגנָא ןוא טריּפשרעד סעּפע

 -- ,ןָאטעג עכרוטש א םיא עקנינאי טָאה -- ,טסרעה וד ,עּפעש ---
 .ןבַײרטעצ דרעפ יד טעוו רעגָא רעד

 ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע ,טרעפטנעטג טינ טשינרָאג טָאה עּפעש
 טָאה רעגָא םעד .דרעפ יד וצ קעווא ןוא טוה םענעיורטש םעד ןָאטעגנָא
 ,ןעשזריה ןייא ןיא ,רעגָא רעד ,ןטלאהעג טָאה רע .ןענופעג ןכיגניא רע
 עטעטנעּפעג יד טימ ןביױהעג ךיז ןוא ןפורעג ןצעמע טלָאװ רע יו
 םיא םורא ןענַײז דרעפ עקירעביא יד .ךייה רעד ןיא סיפ עטשרעדָאפ
 טָאה טניװו רעד .עקלאב ּפָארא ןפָאלעגקעװא זיא עּפעש .ןעוועג טינ
 טלקיײקראפ ןוא טוה םענעיורטש םעד ּפָאק ןופ םיא אב ןסימשענּפָארא
 עליפא טקרעמאב טינ טָאה רע .ןּפאכ ןפָאלעג טינ םיא זיא רע .ץעגרע
 -ּפָא רעטעּפש רע טָאה דרעפ יד .ןגָארטראפ םיא טָאה טניוו רעד ןיהּוװ
 רע ןעוו .ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ךיז ןעגנאגעצ טאהעג ןבָאה ייז ,טכוזעג
 ,עקנָאל רעד ףא יײיברעד טרָא ןייא ףא קירוצ ןבירטעגפיונוצ ייז טָאה
 ,עטרעטס רעד וצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה

 .ןָאטעג גערפ א עקנינאי טָאה -- ?ןעמונראפ דרעפ עלא ---
 ,ןגיוושעג טָאה עּפעש
 .ךיד ךָאד גערפ'כ --
 .עלא --
 ,עטרעטס רעד רעטנוא רעטנורא ךירק .טניוו ןפא וטסייטש סָאװ --

 ?טוה ןַייד זיא ּוװ .ךיז םעראוורעד
 ,ןגָארטראפ טָאה טניוו רעד ---
 -עגפוא ,ךיז קידנעמענמורא ,עקנינאי טָאה -- ,טכאנ אראס ,וא --

 .טרעטיצ
 ,ךיז וצ רעדיוו טציא םיא טפור יז זא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןעּפעש

 ךעטנעענ ךיז ןָאטעג ראש א ןוא ינק יד ףא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה רע
 ,ריא וצ
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 טָאה --- ?עּפעש ,א ,םייהא ןרָאפ ןוא דרעפ יד ןעמענראפ רעשפע --
 .ןפורעגנָא ךיז לָאמאטימ עקנינאי

 .טגערפעג ןקָארשרעד יװ עּפעש טָאה --- ?םייהא ןרָאפ סָאװראפ --
 ..ןגער-סוג א קעווא דלאב ןָאק סע ...ךיז טוט סע סָאװ ,ךָאד טסעז --
 .ןעשאּפ לַײװרעד ךיז דרעפ יד ןלָאז ..?סָאװ זיא --
 דרעפ יד .ןעשזריה קיורמוא ןביוהעגנָא רעדיו טָאה רעגָא רעד

 -ױשעצ טימ ןטַײז עלא ןיא ןעגנורּפשעג סנטָאש עצראווש יװ ןענַײז
 ,ןרעיוא עטציּפשעגנָא ןוא סעווירג טניוו ןופ עטרעב

 -יה א טּפעלשעגסיורא טָאה יז .טצעזעגפוא ךיז טָאה עקנינאי
 יד ןכָאטשעג ןוא לדיילק ןרעטנוא ןכָארקראפ ריא זיא סָאװ ,לגנעטש
 ,סיפ עטעקאנ

 אב ןָאטעג טעב א ךיז רעדיוו יז טָאה --- ,םייהא ןרָאפ רימָאל ---
 .ןעּפעש

 .ןרעיוא יד טלעטשעגנָא עּפעש טָאה --- ,אש --
 טַײװ א ןגָארטרעד ךיז טָאה שינרעטצניפ רעקיטכאנאב רעד ןופ

 -עגרעביא לָאמ עכעלטע ךיז טָאה ןעשזריה סָאד .דרעפ א ןופ ןעשזריה
 .רעטגערעגפוא ןוא רעקיכליה טרעזאכ

 ..?טסרעה --
 עקנינאי טָאה -- ,טכאנאב טעּפש יוזא רעהא ןגָאי סָאד ןָאק רעוו ---

 .ןפורעגנָא ךיז עטקיורמואב א
 ןעשאּפ ייז ."גנילירפ, ןופ .וויטקעלָאק ןקידסענייכש ןופ רעשפע --

 .עקלאב רעד ןיא ,ןענאדנופ טַײװ טינ דרעפ ערעייז ךָאד
 .רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלא ןגָארטרעד ךיז טָאה ןעשזריה סָאד
 -פוא עּפעש טָאה -- ,קעווא טינ ךיוא ןרָאפ ייז ,עקנינאי ,טסעז --

 .טגָאזעג טבעלעג
 ,עטרעטס רעד ןופ טַײװ טינ ןעגנורּפשעגמורא זיא סָאװ ,רעגָא רעד

 .טעשזריהעג רעקיורמוא טציא טָאה
 זיא'ס .דרעפ א ןופ ףָאלעג א ןגָארטרעד ךיז טנעָאנ רָאג טָאה דלאב

 ,ץייוו ןרעביא ךיז טגָארט רע זא ,ןעוועג קיטנָאק
 סיר א ךיז עקנינאי טָאה -- !??סעּוװט יד רעביא סע טרָאפ רעוו ---

 :יירשעגסיוא ןגנאל א ןיא ןעגנאגראפ ךיז זיא ןוא טרָא ןופ ןָאטעג
 ..!ייא ,טינ טעװארטָאּפ ,ייא ---
 -עג עּפעש טָאה -- ףַײרא ןטאט רעַײא ןיא עבָארָאװכ א !ויטא --

 .ןעירש
 ןייק רָאנ .טנעָאנ רָאג ,רעטנעענ ךָאנ טרעהעג ךיז טָאה ףָאלעג סָאד

 א טרעהעג יװ טינ רעמ טָאה עמ ,ןעזעג טינ ץלא ןעמ טָאה רעטַײר
 ,דרעפ א ןופ ןעשזריה
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 ..ויטא ,ייא --
 .ןגעקטנא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה -- .,!ייא ---
 סָאד טרעקעגרעטנוא טניװ רעטיײשראפ רעד טָאה עקנַאל רעד ףא

 רעזייב א טימ ןוא םעד טימ טיירדעג ,ךייה רעד ןיא סע ןגָארטעג ,ייה
 ךעלננעטש-ייה עטראה עטנקירטעגוצ ןיוש יד טימ ןסימשעג יירעפַײפ
 .ןיירא םענָאּפ ןיא ןעּפעש ןוא ןעקנינאי

 קיסַײרד-קיצנאוצ א ןפָאלעגּפָא ןענַײז ןעּפעש טימ עקנינאי ןעוו
 עּפאקש עווָאנאטשאק עדמערפ א רעגָא ןבעל ןעזרעד ייז ןבָאה ,טירט
 -נדַײל ןבָאה דרעפ עדייב .סיפ יד ףא עטנעּפ רענעסירעגרעביא ןא טימ
 ,רעכעלזָאנ עסייה עטיירב יד טימ קידנרעטיצפוא ,טעשזריהעג ךעלטפאש

 ראפ ךיז עקנינאי טָאה --- ,עּפאקש יד ןבַיײרטקעװא ףראד עמ --
 ,ןבַײרטקעוװא יז ,עּפעש ,רימָאל --- ,טלסיירטעג טלעק

 ...ךָאד טסעז ,קעווא טינ טעוו יז --

 רעד .דרעפ יד וצ טזָאלעג ךיז ןוא טנעה יד ןביוהראפ טָאה עקנינאי
 יד ןסירעצ ןוא ןָאטעג ףוא בייה א ךיז ,טעשזדוּפעצ ךיז טָאה רעגָא
 ,ןלאפעגמוא ןוא ןָאטעג שטילג א ךיז טָאה עקנינאי .סיפ יד ףא עטנעּפ
 ןוא ןפָאלעגוצ זיא עּפעש .ריא ףא ןטערטפורא דרעפ יד ןלעוו טָא ,טָא
 .ריא טימ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא טנעה יד ףא ןעקנינאי ןָאטעג ּפאכ א
 -ידנקלָאװ רעד ןיא ןוא טעשטאקראפ טניוו רעד טָאה לדיילק ןציצ ריא
 טָאה סָאװ ,סופ רעסַײװ רעפַײטש ריא טזיולבטנא ךיז טָאה טכאנ רעק
 .טנאה ןַייז טירבעג

 עגער א ףא ןוא סנקלָאװ יד ןטינשעגכרוד טָאה ץילב רעפראש א
 .רעמענעּפ ערעייז טלעהאב

 !?ךימ וטסּפעלש ןיהּוװ ,זָאל ..!זָאל ,עּפעש ---
 .טגָאזעג טקיטשראפ רע טָאה -- ,עטרעטס רעד וצ ,ןיהא ,םוק --
 אב ןבָאה ןייצ יד -- יּפָא זָאל ,טסרעה ..!ריד ךיא גָאז ,ּפָא זָאל ---

 -עגסיורא ןוא סעכיוק טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה יז .טצירקראפ ךיז ריא
 .טנעה ענַײז ןופ ךיז ןסיר

 ןוא .ץילב רעטױר רעניד א ןדנוצעגנָא רעדיװ טָאה סנקלָאװ יד
 רעלוד רערעווש א ןגָארטעצ ךיז ּפָאק עמאס ןרעביא טָאה םעדכָאנ דלאב
 זיא רעצעמע .רוגיפ עלעקנוט א ןזיוואב ךיז טָאה טנעָאנ רָאג .רענוד
 יז טָאה דלאב .ןגעקטגא טזָאלעג ךיז טָאה עקנינאי .רעהא ןפָאלעג
 ,"גנילירפ, ןופ רעלטכיציפ םעד ,ןעלשנא טנָאקרעד

 --- ,עּפאקש רעזדנוא זיא ּוװ ,עּפאקש עווָאנאטשאק יד ,עּפאקש יד --
 ןיא עליו רעד טימ טזָאלעג ךיז ןוא ,ןפורעגסיוא טקיטשראפ רע טָאה
 ,דרעפ עקידנעשזריה יד וצ טנאה
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 ףרָאװ א ךיז רע טָאה -- ,רעגָא ןטרעגיײּפעג םעד וצ טמענ --
 רע -- ..!םיא ףא עּפכינ א ,וצ םיא טמענ -- .םענאלוב םעד ףא ןָאטעג
 .טַײז ןיא רעגָא םעד טגנאלרעד ןוא עליוו יד ןביוהראפ טָאה

 .ןרָאװעג ךיילב זיא עקנינאי
 יז טזָאלעג וטסָאה סָאװ !ךערעט ,וד ךוא ..?עליו א טימ ---

 יז -- טעליו א טימ טציא ןוא ..?ןעװארטַאּפ עּווט יד ...רעהא ןפיול
 ןָאטעג רעדַײלש א ןוא טנאה ןופ םיא אב עליוו יד ןסירעגסיורא טָאה
 םיא טָאה עקנינאי רָאנ ,ןבייהפוא טלָאװעג יז טָאה לשנא .טַײז א ןָא
 .דרע רעד ףא טרעגלאוועגמוא ןוא רענלָאק ןראפ טּפאכעגנָא

 ךיז יז טָאה -- ?עליוו א טימ ,א ,ןגָאלש וטסעװ עליוו א טימ ---
 ,םיא רעביא ןָאטעג לקַײק א

 יד טימ ענייא ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ןבָאה סעראמכ ערעווש עצראווש
 -אטימ טָאה סע ןוא רענוד א ןופ טרעטיצעגפוא טָאה דרע יד ,ערעדנא
 ,שאר א קידנבייהפוא ,טָאה ןגער רעד .ןגער-סוג א ןָאטעג ץיילפ א לָאמ
 -עגסיוא רעד רעביא סנּפָארט ערעווש עטכידעג יד טימ ןסימשעג םורק
 .ןשטנעמ יד רעביא ,דרעפ יד רעביא ,דרע רעקיטשרוד רעטנקירט

 רעטנוא ךיז ןפרָאװעג ,טלגנארעג ץלא ךָאנ ךיז טָאה לשנא ןוא
 .עּפאקש רעד ןגעוו סעּפע ןעירשעג ןוא ןעקנינאי

 .ןעמונעגרעדנאנאפ םיוק ייז טָאה עּפעש
 ,לדיילק ןסירעצ א טימ ,עכיילב א ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה עקנינאי

 ןוא טצענעגכרוד סיוכרוד ןעוועג ריא אב לדיילק סָאד זיא ןטניה ןופ
 .עראּפ א ןגָארטעג טָאה סע ןכלעוו ןופ ,בַיײל ןסייה םוצ טּפעלקעגוצ

 דרעפ יד .רעקראטש ןוא רעקראטש ץלא ןסָאגעג טָאה ןגער רעד
 .ןעוועג טינ םורא ןענַײז

 טציא טשרע טלָאװ רע יװ ןוא ,עליו יד טכוזעגפוא טָאה לשנא
 ,למיה םוצ ּפָאק םעד ןביוהראפ קידיירפ ,ןגער םעד טקרעמאב

 .ןַײרא ןטאט סלמיה םעד ןיא עבָאראוכ א !לבאמ אראס ,ךוא --

 ןעַירשעגסױא טעּפָאסראפ רע טָאה -- !רעדלעפ יד טעוועטארעג
 .גָאטראפ זיב ןעגנאגעג ןוא ןעגנאגעג זיא ןגער רעד ןוא
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 עירול ךעיונ
 עס ןיא דניק א

 'טלא ןוא גראווניילק טימ ןענַייז ןָאיאר םעד ןופ ןטריװלָאק יד וע }
 ןבָאה ,רעּפעינד םוצ ןעמוקעגנָא ןרופ יד ףא סעקמולק יד טימ ,גראוו
 -עלא ןעגנּוװצעג ןוא ןרָאפרעבירא יד טּפאכראפ טאהעג ןשטַײד יד ןיוש
 ןעלגָאה ןביױהעגנָא סע טָאה ףעקייט .קירוצ ףא ןעווערעקראפ ןעמ
 .רע יד ףא ןבַײלב ןסייהעג ןעמ טָאה עקַיייפסטעבראמוא .ןלעפאב טימ
 ןוא ּפעטס ןיא טריפעגקעווא ןעמ טָאה ערעטניזעג ןוא ערעגנַיי ,רעט
 .עסארט עַיינ א ןעיוב טלעטשעג

 טרעווילגראפ .ךעלרעטצניפ זיא קאראב-ןעיורפ ןיא .קיטנוז זיא'ס
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 ,טסיג ןגער רעקיטסבראה רעטראּפשעגנַײא ןא .סעראנ יד ףא ןעמ טציז
 .ךאד ןיא ,ןביוש יד ןיא טסַײמש

 ךיז טזָאל -- ,טאהעג טינ ליומ ןיא טנַײה ךָאנ טָאה דניק סָאד --
 ,לָאק א טַײקליטש רעד ןיא ןרעה

 ןוא ראטש ,רעגָאמ ןוא ךיוה ,עראנ רעד ןופ ףוא ךיז טבייה יורפ א
 -קעסאּפ ענעכָארבעג -- םענָאּפ ןטראדעגסיוא ןפא ןוא ,סעמ א יוװ ,יולב
 ,לביימש ןכעלרעטומ ןטוג א ןופ ךעל

 ,קידוועמעש יז טגָאז -- ,טיורב ?לקיטש א זיא טָא --
 -טיורק עקיצראהמעראב יד ,ןרענטרעג יד עיסאכ זיא'ס .יז ןעק עמ

 טָאה יז .ןסייהעג טריװלָאק ןיא טָאה יז יו ,רעטסעװש-ןרָאדימָאּפ ןוא
 ריא זיא טציא ,רעטעּפש ףא עלעטפיר א קעלייכ ריא ןופ טרָאּפשעגּפָא
 ךָאנ .דניק םעד ןבעגעגּפָא טינ ךַײלג סע טָאה יז סָאװ ,עּפראכ א ןעוועג
 ,עבלוב עטליקעגּפָא ןא טקנעש עס רעוװ .ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה עכעלטע
 טנאה ןופ רעביא ןעייג סענָאטאמ ערעַײט יד .קערוב לטשער א רע
 ,דניק ןראפ --- טנאה וצ

 ,ןשטנעמ יד ןשיוצ ץעגרע סע זיא ָאד .טינ ןעמ טעז דניק ןייק רָאנ
 עכעלטע ןעוועג קאראב ןיא ןענַײז בייהנָא ןיא .טינ סע טעז עמ ןוא
 ,עסארט רעד ףא רעהא ןעמונעגטימ ןבָאה סעמאמ יד סָאװ ,רעדניק
 עמ ןעוו ,רעטעּפש .ןזָאלוצרעביא ייז ןעמעוו ףא ןעוועג טינ זיא'ס לַײװ
 זיא ,ןעניפעג טינ רעדניק ןייק ךיז ןרָאט קאראב ןיא זא ,ןדלָאמעג טָאה
 -עגרעביא טָאה עמ ןעמעוו ,עלא .ןקישוצּפָא ייז ןיהּוװ ןעוועג טינ ןיוש
 -עירעדנימ ,עפאלש ,ןדילאווניא ,טַײל עטלא -- םייה רעד ןיא טזָאל
 רָאנ סנייא זיא טציא .טעליוקעגסיוא טרָאד ןעמ טָאה ןעמעלא --- ,עקיר
 טינ עקפאד ךיז טָאה רע רָאנ .סעווָאמאכעלאמ ןפא ןטראוו -- ןבילבעג
 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה עמ .ליטש רעבירא זיא רעמ ןוא ךָאװ א .טלַײעג
 -רא סָאװ ,יד ראפ זא ,ןעניימ סָאװ ,ענעי ןענַײז טכערעג זא ,ןטכארט
 -יינ עמ ,ץונ ןעגנערב ייז ,ןסעמערעדניא .ןצעזעג ערעדנא ןטליג ,ןטעב
 ךיוא רעשפע ןעמ טעװ סוכז רעייז ןיא ןוא ,טנעה ערעייז ןיא ךיז טקיט
 לסיב א ךיז טָאה עמ ןעוו ,טלמעד עקאט ןוא .ןבעל ןזָאל ךעלעפיוא יד
 ןיוש ןענַייז ןעיורפ יד ,ןגרָאמירפ א םענייא ןיא .ןעשעג סע זיא ,טקִיוראב
 קאראב ןיא ןַײרא ןעמראדנאשז עכעלטע ןענַײז ,טעברא רעד ףא ןעוועג
 .רעדניק יד ןעמונעגוצ ןוא

 .ראפ ייז ןבָאה ןעלעכָאר .ןעלעכָאר ץוכ ,ןעמונעגוצ רעדניק עלא
 .ןגיושעג ןוא טעַייטראפ ןגעלעג יז זיא סעטאמש ןפיוה א רעטנוא .ןעז

 ןייק ךיז ןוא -- "!עמאמ/ :ןעיירשעג יד ,ןענייוועג יד --- טרעהעג ץלא

 .ןבעל ןבילבעג יז זיא יוזא .ןטלאהראפ םעטָא םעד .ןָאטעג טינ רעדור

 טָאה ,טלא טינ רָאי ףניפ ןייק ,סּפאנק א רָאג ךָאנ ,עטרעצענּפָא ןא
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 -עדינ .ןטנוא ץעגרע טבעלעג ,עלעטערש א יװ ,טלמעד טניז דניק סָאד
 לָאמא ךיז טכאמ'ס .סעראנ יד רעטנוא ,טלעוו רענעעזעג רעד ןופ רעקיר
 רעקיטיינ רעד ןיא .טנרעלעג עלעכָאר ןיוש זיא ,קאראב ןיא גנוכוז א
 שיור ןטסדנימ םעד ןָא שינעטלעהאב ריא ןופ סיורא ךיז יז טראש עגער
 .עלָאּפ א רעטנוא ,ךעטראפ א רעטנוא ןצעמע וצ ךיז טעוונאגראפ ןוא
 -ייו יד ןשיווצ ןטונימ ענעקוסעמ יד ןיא סיוא ךיז יז טלאהאב ָא-יוזא
 סיורא טינ ןביג רעבַײװ יד .רעדיילק ערעייז ןופ ןדלאפ יד ןיא ,רעב
 ,טסייו עכעלטיא רָאנ ,קנוװ ןייק טימ ,טרָאװ ןייק טימ ורמוא רעייז
 ,םעטָא רעטלייצעג טינ א ָאד זיא ןשיווצ ,ןטנוא ץעגרע :ןעניז ןיא טָאה
 ןטָאבראפ עלעמעלפ קידנרעטיצ א ,ןטָאש רעקניניילק רעטנכעראפ טינ א
 ןבילבראפ קיצנייא רעייז זיא'ס .רעצרעה יד ןפאלק סעמאמ אב .ןבעל
 ...עטצעל סָאד ,דניק

 -ייטש טלקערבעג ךָאנ ןעיורפ ןוא ןעלבצנאמ ןבָאה עסארט רעד ףא
 רָאנ ,ײסָאש םעד טגיילעג ,סעקטענָאגאוו טּפוטשעג ,דרע ןבָארגעג ,רענ
 רעביא ןעמ טקוק לָאמ עלא .ףָאס םאב ןטלאהעג ,םענַאּפא ,ןיוש טָאה'ס
 ךיז טָאה'ס רעוװ .בורג םוצ טייג ,סינ א טוט עס רעװ .םעליוא םעד
 -עצ ךיז טָאה עמאמ סעלעכָאר .בורג םוצ טייג ,רעגניפ א ןכַאטשראפ
 .טרָא ןפא ךַײלג ןסָאשרעד יז ןעמ טָאה ,רענייטש יד אב סופ א טקירענ
 טלייט ירפרעדניא עלא .ןבַײלקוצרעביא טרעהעגפוא ןעמ טָאה רעטעּפש
 ןופ לָאמא ,גנאלפ ןטכער ןופ לָאמא ,ןשטנעמ לָאצ א רעטסטלע רעד ּפָא
 רענייק ןוא ןטכיר ךיז לָאז רעכעלטיא יידעק ,ןַײא טלאפ םיא יו ,ןקניל
 ,ןַײז טעוו גָאט ןַײז ןעוו ,רעכיז ףא ןסיוו טינ לָאז

 .קאראב ןיא ןבילבעג ןשטנעמ רעקינייו ץלא ןענַײז גָאט א סָאװ
 -ראפ .ןעמונראפ רעטרע עלא טינ סעראנ יד ףא .םארעג ןרָאװעג זיא'ס
 ?טימרעד ןעמ טוט סָאװ .רערעווש ץלא ןרָאװעג זיא דניק סָאד ןלעטש

 לפיוו ,טיירב ןוא טַײװו זיא םיוצ םענעטָארד םענופ טַײז רענעי ףא
 -עג טינ ,דלעפ טסוּפ א ,דלעפ א ןגעלעג ,טּפאכראפ טָאה גיוא סָאד
 ןעועג ןעז וצ טינ זיא דנאנאכָאנ ןכָאװ ןוא געט .טייזעג טינ ,טרעקא
 טָאה ןביוא רָאג זיולב .טנוה ןייק ,עמייהעב ןייק ,שטנעמ ןייק םעד ףא
 םיוב רעד ןוא דלעפ סָאד טָא .רעקיצנייא:-ןוא-ןייא ןא ,םיוב א טנירגעג
 -נוזאב .עכעלקילגמוא יד ןופ ןקילב יד ךיז וצ ןגיוצעג קידלאווג ןבָאה
 ,ןגיטשעג רע זיא ,טרעטעלבאב טכידעג ,קנאלש ,ךיוה .םיוב רעד סרעד
 עכעלקילגמוא יד .ןכייצ רענעביוהעגפוא ץלַאטש א יװ ,רעטַײש א יוװ
 ןטרעדורעגפוא טימ םיוב ןטַײװ םעד טָא ףא טקוקראפ טּפָא ךיז ןבָאה
 ..ףור א ,גָאזנַא ןא סעּפע ףא םיא ןופ טראוועג ןטלָאװ ייז יו ,ץראה

 א .יורפ א ןביוא טרָאד ןעזרעד ענעגנאפעג יד ןבָאה לָאמנייא ןוא
 -יירק ןבילקעג ,דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז טָאה יז .קיטנעק ,עטרעױּפ
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 רעד ןלאפעגנַײא ףעקייט זיא ןעיסאכ .ךעלעגייווצ ענעקורט יצ רעצכעט
 ןקישּפָא ןעמ זומ ,עטרעיוּפ רענעי וצ ,םיוב םענעי וצ ,ןיהא -- קנאדעג
 עיסאכ טָאה -- ,עמאמ א ךָאד ןזיא יז; .רעכיג סָאװ ןוא דניק סָאד
 ."ןָאט וצ רעטַיײװ םעד טימ סָאװ ,ןסיוו ןיוש טעװ יז -- .טעשטּפעשעג

 ןרעטנוא .רעטייווצ א טימ ,רענייא טימ םעד ןגעוו טדערעג טָאה יז
 "סא דרע רעד ןיא טרָא ןסיוועג א ףא זיא ,טקרעמאב יז טָאה ,םיוצ
 ,ןגיוא יד ןיא טינ ךיז טפראוו ,ספיט ןייק טינ ,לקאשטוויר א טקנעוװשעג
 -ברוד ץאק א ראפ רָאנ שעמאמ עקאט ,ןקוקוצ טינ ךיז לָאז עמ ביוא
 ךרודא געוו םעד טימ ןבעגנַײא ןעלעכָאר ךיוא ךיז טעוו רעשפע .ןכירקוצ
 -ערג ךאס ןייק טינ ,עקנילָאמש א ,עקניראד אזא זיא יז .טַײז רענעי ףא
 טוט יוזאיו ןוא ןיהא יז ןעמ טגנערב יוזאיוו רָאנ ,ָאי ...ץאק א ןופ רעס
 ?ןקרעמאב טינ לָאז רענייק ,ּפָא סע ןעמ

 ,טכאנ יװ גָאט םעד ןגעוו ןטכארט וצ טרעהעגפוא טינ טָאה עיסאכ
 רעד ןוא ,טקעוװעג יז טלָאװ רעצעמע יװ ,טּפאכעגפוא ךיז ףָאלש ןופ
 עקיטכיר יד ךיז ןבעג טנעקעג טינ ץלא ,טרעביפעג ריא טָאה ךעיומ
 טינ קאראב ןיא דניק סָאד ןָאק רעגנעל :רָאלק ןעוועג זיא סנייא .עצייא
 .שרעדנא רעדָא יוזא ןענאדנופ קעווא זומ'ס .ןבַײלב

 ?וטסיב ּוװ ,עלעכַאר ---
 .רעפטנע ןייק
 .ןגָאז סעּפע ריד ףראד ךיא ,סיורא םוק ---
 ,םעטָא ןייק ,גנוגעוואב ןייק
 ,ךאז עקיטיינ א .ןגָאז סעּפע ריד ףראד ךיא ,דניק ,ךיז זײװאב ---
 טימ למענעּפ טקידורבראפ א סיורא טקוק עראנ רעד רעטנוא ןופ

 עלעכָאר .לזַײמ א אב יװ ,עקידנפיול ,ךעלעגייא ענעקַארשרעד עצראווש
 ןופ סיורא טזָאל יז ןעוו ןטלעז ,ןדייר טנױװעגּפָא ךיז טָאה יז ,טינ טדער
 ,ךאוו קידנעטש ןענַײז ןרעיוא יד ,ןגיוא יד רָאנ .גנאלק א ,טרָאװ א ליומ
 ןיא .ןעוועטאר וצ ךיז טליצעגנָא קידנעטש -- ןצנאגניא לרעּפרעק סָאד
 יא יז טייג ,ריפ עלא ףא קידנעזיוּפ ,רעטערב יד רעטנוא ,לקנוט רעד
 יז טציז ,ףראד יז ןעוו .ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ ךרָאש ןטסדנימ ןָא רעב
 -עזעוועג א ,טעברעטנוא ריא ףא וצ ךיז טגייל רעדָא לקניוו א ןיא םוטש
 ףָאלש ןיא ךיוא רָאנ .ךעלסיבוצ טלמערד ,עטאמש א ,שעבלאמ םענ
 טסייוו יז ,ריא רעביא ןוא ריא םורא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלא יז טרעה
 ןופ ,רעדורעג ןדעי ןופ ,ּפירקס ןוא ּפאלק ןדעי ןופ טַייטאב םעד ןיוש
 טסייו ,סעראנ יד ףא ןביוא טרָאד דייר יד ןיא גנורעדנע-ןָאט רעדעי
 שטָאכ ,טציא ןוא .טָארט ןדמערפ ןוא ןשימייה א ןשיווצ קעליכ םעד
 א טריּפשרעד ךַײלג עלעכָאר טָאה ,לָאק טנאקאב א ןפורעג יז טָאה'ס
 ,ענַאקאס ןופ לטניוו טוג טינ
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 שטָאב ,געוװו םוצ יז ןטיירג לאפ ןדעי ףא ןסָאלשאב ןבָאה ןעיורפ יד

 ןעשעג ןָאק סָאד יוזאיו ןוא ןעוו ,רָאלק ןעוועג טינרָאג ךָאנ זיא'ס

 דנאנאכָאנ ךיז טָאה יז .עיסאכ טריפעג ,לָאמעלא יו ,טָאה סעומש םעד

 -עפ סעלעכָאר זיולב לַײוװװ ,עראנ רעד רעטנוא טקוקעגנַיײרא ,ןגיובעג

 ןבילבעג ןיא עקירעביא סָאד .טקילבעגסיורא ןטרָאד ןופ טָאה למענ

 .טלעטשראפ

 סָאװ ,ןַײא טוג ךיז רעה -- ,טדערעג עיסאכ טָאה -- ,דניק --
 גָאט א סָאװ .טעגראה עמ :ךיז טוט עס סָאװ ,ךָאד טסעז .ריד גָאז ךיא
 טזומ ?ןטלאהאב ךיד רימ ןענָאק ךָאנ גנאל יוװ .רעקינייוו ץלא טבַײלב
 -יילק א טסיב .ןענאווכרוד ןזַײװ ריד ןרימ .ןפיולטנא ,ןענאדנופ קעווא
 .ןקוקמוא טינ ריד ףא ךיז ןעמ טעװ רעשפע ,עקנינ

 :טענַײטעצ ךיז טָאה ענעדִיי א
 -ראפ ןיוש ןענַייז רימ ביוא .דניק קיצנייא רעזדנוא ךָאד טסיב ---

 רימ ןבָאה רעמ .ןבַײלב זדנוא ךָאנ רעכייז א שטָאכ לָאז ,ענעלאפ
 .םענייק טינ ןיוש ךָאד

 ןטעבעג ערעדנא ןא ךיז טָאה -- !עלעגייפ ,ךיז עוועטאר --

 -עדרָא וצ ןפורעג ייז עיסאכ טָאה --- ,טרָאװ א ןדייר טזָאל --
 -רעביא ,ןגרָאמ זיא ,טנייה טינ .רעטַײװ ,עלעכָאר ,עשז רעה -- ,גנונ
 ןזַײװ ריד ןרימ .ןענאדנופ ןריפסיורא זיא-טינייוו ךיד ןרימ --- ןגרָאמ
 ,גנאל יוזא ייג .ייג ןוא דלעפ ןיא סיורא ךיז קור .גנאגכרוד א םיוצ ןיא
 עטרעױּפ א ,יורפ א ,ןשטנעמ ןשימייה א ןענעגעגאב טסעװ וד זיב
 א טָאה עמאמ-עטאט -- גָאז .עמיוסעי א טסיב וד זא ,גָאז .ףרָאד ןופ
 טעװ רעשפע .ּפעטס ןטימניא ןיילא ןבילבעג טסיב ,טעגראהרעד עבמָאב
 וצ טדער עמ סָאװ ,טסייטשראפ .ןבָאה סענַאמכאר ריד ףא רעצעמע
 ?ריד

 זא ,טלקָאשעגוצ לּפעק ןטימ רָאנ ,טגָאזעג טינרָאג טָאה עלעכַאר
 טייג'ס יצ ,טקוקעגמורא טוג ךיז טָאה עמ .טייטשראפ יז ,סע טסייה ,ָאי
 זיא עניילק יד .ןטיה ךיז ףראד עמ עכלעוו ראפ ,יד ןופ רענייק טינ
 ךָאנ ,ןפורעגסיורא קירוצ יז טָאה עיסאכ רָאנ ,ןדנווושראפ ליַײװרעד
 ,ןגָאז וצ סעּפע טאהעג

 ,ןגערפ ךיד ןעמ טעװ עמאטסימ .עז ךיא .דניק גולק א טסיב --
 טסייה וד זא ,רעפטנע ,ןרָאי ענַײמ וצ ייוו ןוא דניוו ,טסייה וד יװ
 ?ןעקנעדעגראפ טסעוו .וטסייה עינאמ .עינאמ

 טעװ יז ,ָאי זא ,טלקָאשעגוצ ּפָאק ןטימ עלעכָאר טָאה רעדיוװ ןוא
 סעּפע ךָאנ ןעמ טעװ רעמָאט ,עלַײװ א טראוועגסיוא .ןעקנעדעגראפ
 ,סעראנ יד רעטנוא רעטנורא ןוא ,ןגָאז
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 רעטנוא :טסּוװעג טָאה עמ .רעבאיָאנ ןטעביז וצ ןעגנאגעג זיא'ס
 ,רעכעלנייוועגרעסיוא ןא ןַײז ןרעלטיה וצ ןברָאק רעד זומ וװעטמָאי א
 טינ .עטיכש עטצעל יד ןיוש ,סיוא טזַיױװ ,ךיז טיירג לָאמ סָאד ןוא
 ןעמיס רעטוג ןייק טינ זיא'ס .ןרָאװעג ליטש םעצולּפ זיא טסיזמוא
 ,טנרעלעג ,ןעלעכָאר ןפורעגסיורא ןעמ טָאה לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ
 רע ,ןגערפ טעװ עמ ןעוו ,ןרעפטנע וצ סָאװ ,ןַאט וצ טָאה יז סָאװ
 ןעװעג רָאלק טינ ץלא ךָאנ ןיא סנייא .טמוק יז ןענאוונופ ,זיא יז
 .טכארטראפ טָאה עמ סָאװ ,סָאד סיוא ןעמ טריפ יױזאיװ

 "יש ןיײרא קאראב ןיא ןענַײז טנוװָא בייהנָא רעבאיָאנ ןטסקעז םעד
 -דנעצ א ,ןשטנעמ יד ןיא ןסיש ןעמונעג ךַײלג ןוא סעקינסעסע ערעק
 ןוא סרעייז ןָאטעגּפָא ,טעדנוװראפ רעווש עכעלטע ,טעגראהרעד קיל
 סרעּפרעק יד ןגעלעג ןענַײז עגָאלדָאּפ רעטקיטולבראפ רעד ףא .קעווא
 ןופ ייז ןריר וצ טגעװרעד טינ ךיז טָאה רענייק ,ענעלאפעג יד ןופ
 -ייק .טסעסיוגעג ,טלכרָאכעג ,טצכערקעג ןבָאה עטעדנוווראפ יד .טרָא
 טָאה ליוק יד ןעמעוו ,עלא .ןבעג טנָאקעג טינ ףליה ןייק ייז טָאה רענ
 ןעמוק דלאב טָא זא ,טראוועג ,שינרעטיצ ןיא ןסעזעג ןענַײז ,ןטימעג
 ןביױהעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןקידנעראפ ןוא רעדיוו םיכצָאר יד

 טינ ךיז ןבָאה ןעמראדנאשז יד ןוא ,רעמ ןוא ָאש א רעבירא זיא'ס
 עסיורג יד .קיטש ערעייז טנעקעג ןיוש ןבָאה קאראב ןיא עלא .ןזיוועג
 טָאה טסיזמוא טינ .ירפרעדניא ןגרָאמ ןַײז ,םענַאּפא ,טעו עגיראה
 טימ ןעמאזוצ ןכאמ ןיוש סע טעװ עמ ,טמארעגוצ טינ םיסיימ יד ןעמ
 ,גנאג ןייא ראפ ,עקירעביא יד

 :טגָאזעג טָאה ענייא
 ןוש ןליפ ןוא דרע רעד ףא ןגיל סָאװ ,יד ענאקעמ ןיב ךיא --

 ,ןשינרעטאמ יד וצ ףָאס א ,טינרָאג
 טעװ זדנוא -- ,ןגָאלשעגרעביא יז עיסאכ טָאה --- ,דייר עטסוּפ --

 רעד טימ .ָאש עכעלטע ךָאנ זיא .ןטאטשאב זיא-טינ-יוו ןיוש ןעמ
 ךיז ךיא ריר ,ריא ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא זא ?ןעמ טוט סָאװ רעניילק
 .ןעניז ןופ

 עכעלנייועג א ,יורפ א ענעבילבראפנבעל יד ןשיווצ ןעוועג זיא'ס
 -עג יז טָאה קינלוביצ עינורג ,ָאד ערעדנא עלא יװ ,עצינטריוװלָאק
 טנָארפ ןפא זיא עמָאכלימ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא דלאב .ןסייה
 רעטָאפ ריא טרעטאּפעג ןבָאה ןטנאּפוקָא יד .ןאמ ריא ןעמוקעגמוא

 ערעווש טאהעג ןבָאה קאראב ןיא עלא .ןוז ןקירָאיטכא ריא ,רעטומ ןוא

 -- ןעמעלא יװ רעגרע זיא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,ןעינורג רָאנ ,רעצרעה

 ךיא, ."רעגנירג ןַײז ריד טעװ ,סיוא ךיז ןייווק .ןענייוו טינ ןָאק יז

 ןפילטנא ךעלגעמ זיא'ס ןעװ .רעגנירג ןַײז רימ לָאזס ,טינ ףראד
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 ןָאטעג סע ךיא טלָאװ ,טנאה רעד ןיא סקיב א ןעמענ ןוא ןענאדנופ
 -עג טינ ךאז ןייק וצ ךיז טָאה יז ."סנייצלא ןיוש רימ זיא ,טינ עלע

 ןעגנאגעגוצ יז ןיא טציא .טרָאװ א טדערעגסיוא ןעוו ןטלעז .טשימ

 ;ןדלָאמעג ןוא ןעיסאכ וצ
 .ןדיירפיונוצ ךיז ןפראד רימ --
 טכאמעג ךַײלג ריא טָאה עמ זא ,ךעלנייוועג טינ יוזא ןעוועג זיא'ס

 יז סָאװ ,ןרעה וצ רעױא ןא טגיינעגוצ ןוא עראנ רעד ףא טרָא ןא

 .ןגָאז טעוו
 -עג ריא טגיילעגקעווא עינורג טָאה ,רעטרעװ עטלייצעג ןיא ,רָאלק

 ןעוועג זיא רע .לָאמ ןייא טינ ןיוש םיא טכארטעגכרוד ,קיטנעק .קנאד
 -עג ךיז טָאה'ס .לכייס ןפא טגיילעג ךיז טָאה ןוא טסָארּפ רָאג זיב
 ןעוועטאר ןוװורּפ טונימ רעטצעל רעד ןיא לָאז עמ ,םעד םוא טלדנאה
 .סנבעל סנעמעלא ןופ זַײרּפ רעד טימ דניק סָאד

 -עגנָא ךיז ץיה טימ עיסאכ טָאה -- ,ןָאט ןעמ ףראד יוזא ,ָאי--

 טרעדָאפ ָאד סָאװ ,טגָאזעג סנייטשימ -- ,גָאלשרָאפ םעד ןָא טּפאכ

 -ענוצ זדנוא אב יװַײס טעװ עמ סָאװ ,סָאד ןבעגּפָא --- זדנוא ןופ ךיז
 ,טקנעדעג ,ךַײא רעוושראפ ךיא ,ערעַײט ,ענַײמ רעטסעווש ,רָאנ .ןעמ

 !רעניה עדאטס ןייק טינ ,סעמאמ ,ןשטנעמ טַײז ריא זא

 טימ ןגעלעג זיא'מ .ןפָאלשעג טינ קאראב ןיא רענייק זיא טכאנ יד

 -עג זיא'ס .טרָאװ א טימ ןפרָאװעגרעביא ךיז ןעוו ןטלעז ,ןגיוא ענעפָא

 ןופ רָאנ ,טצכערקעג טינ ןיוש ןבָאה עטעדנּוװראפ יד .ליטש ןעוו

 יד ןופ עקװאה א ןרעה טזָאלעג לָאמ וצ לָאמ ןופ ךיז טָאה ןסיורד

 ןבָאה טניו ןשיּפעטס ןטמיוצעגמוא ןופ סעילאווכ יד ןוא ,טניה-ךאוו

 טימ טלקַײקעג ךיז ןוא קאראב ןופ טנעװ יד ןיא טשטאּפעג דנאנאכָאנ

 וצ טינ שטָאכ ,טניו םענופ ךָאנ רעקראטש ןוא .ךאד ןרעביא ליוהעג

 -עגנאפעג יד ןופ רעצרעה יד טשיורעג ןבָאה ,רעיוא ןטימ ןעמענראפ

 -כַײלג עליופ ןוא טַײקדימ ענעסעגעגנַײא יד ןדנווושראפ זיא ּוװ .ענ

 יייב ערעייז ןיא ןסעזעג ,רעוואשז יװ ,ךעלנייוועג זיא סָאװ ,טַײקיטליג

 ףא ןגעלעג סרעּפרעק עטרעוויידעגסיוא יד ןענַײז גנוגעוואב ןָא .רענ

 לפיוו ,טולב סָאד רָאנ ,ייז ןיא לרעמעק ךעלטיא רָאנ ,רעטערב יד

 טימ יו ,ןגָאלשעג ,טזיורבעג טָאה ,ןרעדָא יד ןיא ןבילבראפ ךָאנ זיא'ס

 -נַײא זיא ,סעראנ יד רעטנוא ,ןטנוא .רעקעלג ןיא ןעגנולקעג ,סרעמאה

 ,ירפרעדניא ןגרָאמ .דניק רעייז ןגעלעג שינרעטצניפ ןיא טערונעג

 סע ןעמ טזָאל ,טכארטראפ טָאה עמ יװ ,ןפיולראפ טעװו ץלא ביוא

 ,ןשטנעמ וצ עלעקשזעטס א ןכוז סע לָאז .םיוצ טַײז רענעי ףא סיורא

 ןבעל עלעטכיל קירעטיצ ןַײז ןגָארט סע לָאז .ץראה ךעלשטנעמ א וצ

 .ןטניוומערוטש עסיורג יד ןיא ,ןיהא
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 -כענ יד ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ,ךעלרעטצניפ ךָאנ ,ירפצנאג
 .קאראב ןיא ןַײרא ןענַײז יז טימ ערעדנא ךָאנ ןוא םיכצָאר עקיט
 -פורא עטיוט יד .ןענדרָא ךיז עדנאמָאק יד טכליהעגסיוא טָאה דלאב
 -ָאק רעד ןופ ץיּפש ןיא ייז טימ ךיז ןלעטש ןוא סעקשטאט ףא ןדָאל
 זיא ץלא .ערוש א ןיא ריפ וצ עקירעביא עלא ןגלָאפ רעטַײװ ,ענָאל
 ןעמירק וצ טינ ,ךעלטקניּפ ןוא ליטש ,ןליופאב יװ יוזא ןרָאװעג ןָאטעג

 .רָאה ןייק
 -עג עמאטסימ ייז ךיז טלָאװ ,וצ ךיז ןקוק ןעמראדנאשז יד ןעוו

 שרעדנא ענעגנאפעג יד ךיז ןטלאה לָאמ סָאד זא ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאװ
 ,ךעלגעוואב ,םאזקרעמפוא ייז ןענַײז ,רעִירפ לָאמנייק יוװ .קידנעטש יוװ
 ןוא ךיילב -- לקנוטבלאה ןקידנגרָאמירפ ןיא רעמענעּפ יד .טקישעג
 -נאשז יד רָאנ .ךאו רעד ףא -- רעדילג עלא ,םישוכ יד ןוא ,יולב
 ןענַײז ייז ראפ ,ןקרעמאב טלָאװעג טינ ךאז ןייק ןיוש ןבָאה ןעמראד
 עמ סָאװ ,טסימ עּפוק א יװ רעמ טינ ןיוש ןעוועג ןשטנעמ עלא יד
 טול ,זיא ץלא .ןפראווסיורא ןוא ןריפּפָא סעיש עקירעביא ןָא ףראד
 זיא קאראב ןיא .גנונעדרָא רעטסנעש ןיא ןפָאלראפ ,דנאטשראפ רעייז
 ענָאלָאק יד .םעטָא רעקידעבעל ןייק ,ןייר ,טסוּפ ,ןבילבעג טינ רענייק
 ןזיב .גנוטכיר רענעזיוװעגנָא רעד ןיא טייג ןוא טרָא ןופ טרירעג טָאה
 -עלטע ךָאנ .רעטעמ טרעדנוה ריפ עגראק א ךיז טנכער בורג ןסיורג
 ,ףָאס א -- ןוא גנאג טונימ עכ

 זא ,ןסעגראפ טינ עגער ןייק ףא ןבָאה רעבָא עטעּפשימראפ יד
 ,סעקשטאט יד ןופ רענייא ןיא .ןָאט וצ סעּפע ךָאנ יז ןבָאה ףָאס ןראפ
 עמ ,רעּפרעק ןטױט א טימ טקעדעגוצ ,עלעכַאר ןגעלעג זיא ,קעד ןפא
 ךיז טָאה יז יוװ ,טיירגעגוצ סנטַייצאב יז טָאה עמ .ןעזסיורא טינ יז לָאז
 -עג קיטשרָאד ןבָאה ךעלעגייא ענעקַארשרעד עצראווש יד .ןטלאה וצ
 -ראפ ,טגיינראפ טּפָא ךיז טָאה לּפעק סָאד ןוא ,טרָאװ ךעלטיא ןעגנולש
 יו ןָאט ץלא טעװ ןוא טנכייצעגסיוא ץלא טמענאב יז זא ,קידנרעכיז
 -אב ןצנאג ןרעביא ןפרָאװעצ ןגעלעג ןענַײז םיגוראה יד .ףראד עמ
 סָאװ ,ייז ןופ םענייא וצ עקשטאט ריא טריפעגוצ טָאה עיסאכ .קאר
 רעקיטיינ רעד ןיא וצרעד ןוא לקניוו ןטַײװ א ןיא טקוראפ ןעוועג זיא
 א יװ ,קנילפ .ןעשעג סע זיא ןאד ןוא ,םעליוא ןופ טלעטשראפ טונימ
 ןָא ,שינעטלעהאב ריא ןופ טראשעגסיורא עניילק יד ךיז טָאה ,עלעַײכ
 -פורא ןעמ טָאה ריא ףא ןוא ,טרָא ריא ןעמונראפ רעדורעג ןטסדנימ
 .סעמ םעד טגיילעג

 טימ טגעוװאב ךיז ןבָאה ייז ךָאנ ןעייר עכעלטע ןוא סעקשטאט יד
 רעבָא ןצנאגניא ענָאלָאק יד .ןליופאב ןעוועג זיא'ס יװ ,טָארט ןכיג
 רעד ןוא ,ןײטשּפָא סָאװטע ןבױהעגנָא דלאב ,טליופעגוצ יוװ ךיז טָאה
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 טָאה עגער רעד ןיא .ןביײרטרעטנוא יז ןָאטעג םענ א ךיז טָאה יָאװנָאק
 סקינלוביצ עינורג ןעגנולקעגסיוא קיטפערק ןעייר עטשרעטניה יד ןופ

 :לָאק

 !רימ ךָאנ ,סעמאמ ---

 -עייז טרעדנוה עגראק א .ףור םעד ףא טראוועג ןבָאה ןעיורפ יד
 ןצנאג ןטימ ןוא טַײז א ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז לָאמאטימ ןבָאה ער
 א ןבױהעגנָא ךיז טָאה ףעקייט .רעיוט םוצ ןפיול ןעמונעג טעּפמיא
 -רעדניא טכליהעג ןבָאה סעדנאמָאק ,סעלָאלק ,ןעיירשעג-ייוו ,יירעסיש
 קידנשאוואב ,ןענַײז עטעדנוווראפ .ןלאפעג ןענַײז רעקילדנעצ ,ןטפול
 ריפ עלא ףא ןענַײז ענעכַארבעגרעטנוא ,סיורָאפ ןפָאלעג ,טולב טימ ךיז
 ךיז ןסירעג ,ךעיוק ןכעלרעניא ןקידלאווג ןייא ןופ ןבירטעג ,ןכָארקענ
 ,טַײלכאװו עלא .םעטָא ןטצעל ןזיב ךיז טלעטשענּפָא טינ ,רעיוט םוצ
 יד ךָאנ טגָאיעג ןיוש ךיז ןבָאה ,ץאלּפ ןפא ןעוועג ןענַיײז ייז לפיוו
 ,קיניזמוא ,טַײקכאװש ראפ קידנלאפ סיפ יד ןופ ,ןענַיײז סָאװ ,ןעיורפ
 טלעװ רעד ןיא םאטס ןגיולפעג ,טכאדעג ךיז טָאה ןעמראדנאשז יד יװ
 -סיוא סָאװ ףא ןוא קעװצ א ראפ סָאװ טימ ,ןייטשראפ וצ טינ ,ןַײרא
 .ןעמוקוצמוא רעכיג ףא רָאנ ןדַײס ,קידנענעכער

 טימ ןעייר עכעלטע ךָאנ ןוא סעקשטאט יד ןבָאה טַײצ רעד ןיא
 ּוװ ,ןיהא טגעוװואב ךיז ,רעכיג לסיב א רָאנ רעשפע ,רעִירפ יװ ,ייז
 טקוקעגמוא טינ עליפא ךיז ןבָאה ייז .טנכיײצעגנָא ןעוועג ייז זיא'ס
 ןופ טַײװ גונעג טקורעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןאד טשרע .קירוצ ףא
 ,ןייטש ןבילבעג ייז ןענַײז ,יירעסיש יד ןעגנאגעג זיא'ס ּוװ ,טרָא םעד
 יז זא ,ןזַײװרעד וצ ןעוועג ןסיוא זיא גנוריפ עצנאג רעייז לאלכיב
 -ָאק ,סע טסייה ,ייז טימ .ןָאט וצ טינ סעקישטשווָאטנוב יד טימ ןבָאה
 -נעראפ שינעלַײא רעקירעביא ןָא ןוא קַיור ןַײז ןעמראדנאשז יד ןענ
 ,רעיוט םאב טעברא לקיטש רעייז ןקיד

 -כאוו יד ןופ טַײקמאזקרעמפוא עצנאג יד ןעוו ,ןטונימ יד ןיא טָא
 רעייז טױל ,טָאה'ס ּוװ ,טרָא םענעי וצ ןגױצעגנָא ןעוועג זיא טַײל
 םעד ןופ שינעעשעג עטסקיטכיו יד טליּפשעגּפָא ךיז ,גנולעטשרָאפ
 ,סעכַארב ןוא ןגָאזנָא עליטש ןופ טיילגאב ,עלעכָאר טָאה ,ןגרָאמירפ
 -ויר ןכעלקרעמאב םיױק םוצ ,םיוצ םוצ ריפ עלא ףא טראשעג ךיז
 ,דרע רעד וצ קידנלאפוצ ,לצעק א יװ ,םיוצ ןרעטנוא טרָאד לקאשט
 רעטַיװ ןוא טקוקעגמורא ךיז ,עגער א ףא טלעטשעגּפָא ךיז ,טעזיוּפעג
 .טעזוּפעג

 עיסאכ טָאה -- ,רעדילג ענַייד ראפ רימ ,יוזא ,דניק ןַײמ ,יוזא ---
 ןפא -- ,ןרעה טנָאקעג טינ ןיוש יז טָאה עלעכָאר שטָאכ ,טעשטּפעשעג
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 ...ךָאנ ,ךָאנ .טנרעלעג ךיד בָאה ךיא יו ,ךיז ראש עלעכַײב ןפא ,לכַײב
 ךיא ?טַײז רענעי ןופ ןיוש זיא יז !ערעַײט ענַײמ רעטסעווש ,רעבַײװ
 ריא ףא ךיז ןעמ לָאז טונימ רַאּפ א ךָאנ שטָאכ ..!טפיול יז ...טינ עז
 -עקנוט א זיא ןגרָאמירפ רעד !םעליוא-לעש-עניוביר --- ,ןקוקמוא טינ
 ןגולק ריא ןיא טנוזעג א .ןקרעמאב טינ יז ןעמ טעװ רעשפע .רעל
 עלא ףא ךיז טעּפארד ,דרע רעד וצ ןלאפעגוצ רעדיווװ ןיוש זיא יז !ּפָאק
 לעטש .סעכיק עלא טימ ךיז עוועטאר ,ךיז עוועטאר .יוזא טוג .ריפ
 םיוב ןסיורג םענעי וצ ,ןַײרא דלעפ ןיא רעטַײװ ,רעטַײװ .ּפָא טינ ךיז
 ןופ עטרעױּפ א ,ירפ א דלעפ ןיא ןענעגעגאב טסעװ .ןביוא טרָאד
 ...עמאמ א ךָאד זיא יז ,וצ ךיז עילוט ,ףרָאד

 יד יװ ,ןעזעג טָאה עמ .טליטשעג ךיז טָאה רעױט םאב יירעסיש יד
 טימ דרע רעד וצ קידנעלטַײט ,עטעגראהעג יד ןלייצ ןעמראדנאשז
 יד .ןייג ךיז ןזָאל ןוא ּפָא ךיז ןלייט ייז ןופ עכעלטע ןוא .רעגניפ יד
 ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ןעייר עכעלטע יד ןוא סעקשטאט יד אב ןעיורפ
 ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,טרָאד ןענאטשעג ןענַײז ,ייז טימ
 סעּפע בילוצ ןענַײז ענעי .םינָאילאט ערעיײז ףא טראוועג קידלודעג
 -עגמוא ךיז םעדכָאנ טשרע ןוא רעיוט םוצ קירוצ עלַײװ א ףא קעווא
 רעייז טינ רָאנ ,זייב ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .סנטסָאּפ ערעייז וצ טרעק
 טַײקכעלדנעטשראפמוא יד טראעג ייז טָאה ץלא יו רעמ .טציירעגפוא
 ןטעלעקס ,ןסעמערעדניא .ןעמוקעגרָאפ סָאװרָאנ זיא סָאװ ,םעד ןופ
 -ָאואב ףא טנעה עליוה טימ ךיז ןפראוו ,סעטאמש ןיא עטלקיװעגנַײא
 -אב ןוא ןטלגיראפ א וצ זַײװרענעגושעמ ןפיול ,טַײלרעטילימ עטנפ
 עקאט ?סָאװ בילוצ ?ןטכיזסיוא עכלעוו טימ .רעיוט םענרעזַײא ןטכאוו
 ךָאנ ,למוט ןוא גנונעדרָאמוא ןכאמוצנָא ןטסימוא רָאנ ,שרעדנא טינ
 ךיז ךעלסירדראפ יוזא טָאה סָאװ ,עמוהעמ רעטכירעגמוא רעד טָא
 ,ןגרָאמירפ םעד ןופ ןאלּפ ןטלעטשעגסיוא טארוקא ןיא ןסירעגנַײרא
 סָאװ ,עּפורג רעטשרעדָאפ רעד ןופ גנוטלאה עקידעָאנכאה יד טָאה
 טכארבעג ,טורשראמ ןטנכייצעגנָא ןופ ּפָארא טינ עגער ןייק ףא זיא
 רעמ טינ ךָאד ןענַײז יד ךיוא .גנוקידירפאב א סעּפע ןעמראדנאשז יד
 א טימ ,סיוא טזַײװ ,ךָאד .ןטָאידיא עדליוו ןוא ןדיי עטכולפראפ יװ
 סָאװ ,סָאד זא ,ןבשזעכ א ּפָא ךיז ןביג יז .ּפָאק ןיא דנאטשראפ ןּפָארט
 ,ךעלריטאנ ,זיא ,יוזא ביוא ןוא ,ךעלדַײמראפמוא זיא ,ןעשעג ףראד
 ,ןפױא םעד ףא ןוא טרָא םעד ףא ןרעװ ןָאטעגּפָא לָאז סָאד ,רעכַײלג
 -עה א טימ רָאנ ,טסיזמוא טינ עמאטסימ ,ןביוא ןופ טמיטשאב זיא סָאװ
 ןױש סע ךיז טעװ טציא .יוזא טרעדָאפ ךאז יד לַײװ ןוא ןיימ ןרעכ
 ןומ ןעמ טעװ ,סעקשטאט יד ףא ןגיל סָאװ ,יד ץוכ .ןעיצראפ ןזומ
 זיא טפארקיּפעלש .רעױט םאב סָאװ ,ענעי בורג םוצ ןעלקעּפרעבירא
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 ,סע טסייה ,יײז טעװ ,סעשאפענ קיצנאוצ ןוא סקעז לקאכאס ןבילבעג
 ,ןכאמ וצ טשינ .לָאמ ריפ ןרעק ךיז ןעמוקסיוא

 -סיוא .טיוט ןראפ טעװערָאהעגנָא גונעג ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד
 ורּפָא ןָא ייז ןבָאה ,עמוטש ןוא ענעגובעגנַײא ,טצעל זיב עטרעטאמעג
 -עגמוא ךיז ןאד ,ייז טקידיילעגסיױא ,סעקשטאט ערעווש יד טּפוטשעג
 רעגנאל א ןיא ןגיצעגסיוא ,לָאמארעדיוו ןוא דָאל רעַײנ ךָאנ טרעק
 -- למיה םענעַײלב ןקידנעגנעה קירעדינ ןרעטנוא טּפעלשעג ךיז ,ערוש
 סרעּפרעק יד טריפעג ,עטָאלב רעקיטסבראה רעד ןיא טעשטּפָאטעג
 ןטצעל ןכָאנ יידעק ,בורג םוצ םירייואכ עטעגראהרעד ערעייז ןופ
 .דנאר םאב ןלעטש ךיז ןיילא סייר

 ןיוש ןענַײז סָאד ,ןטכאד טנָאקעג ךיז טָאה ,קידנקוק טַײז רעד ןופ
 ןָא סנטָאש רָאנ ,טלעו רעגיה רעד ןופ רענױװנַײא ןייק טינ גנאל
 ןיא יו ,טקרעמאב טינ רענייק טָאה סָאד ,ליפעג ןָא ,קנאדעג ןָא ,ןשָאל
 ןעיורפ יד ןרעװ ,געו בלאה ךערע ןא ,טרָא ןטמיטשאב א םענייא
 ןּפאכ ןוא ןגױא עטזָאלעגּפָארא יד ףוא ןבייה ,קִיורמוא לָאמ ךעלטיא
 -דנָאלבעג טָאה ,ּפעטס ןסיורג ןיא ,טרָאד .םיוצ טַײז רענעי ףא קוק א
 ןוא ךעלקיטסוק ענעסימשענּפָא ןשיוצ ןבירעג ךיז ,דניק רעייז טעשז
 א טכוזעג ,דרע רעד אב ךיז טראשעג ,ךעלגנעטשיזָארג עטנקירטראפ
 זיב ןעמעראוורעד ןוא ןטלאהאב סע לָאז סָאװ ,לגילפ ןכעלרעטומ
 ,יורג ןוא טסיוװ-קיטסבראה ןגעלעג זיא ּפעטס רעד .ןטַײצ ערעסעב
 רעד ןיא םױב רעד רָאנ .טעילוהעג םעד רעביא ןבָאה ןטניוו עזייב
 ענַײז עלא טימ ןטכױלעג ,טרעטאלפעג ,ןגיובעג טינ ךיז טָאה טַײװ
 -ָאּפא ,ןעוועג זיא'ס .ןשעלסיוא ךיז טלָאװעג טינ ,רעטעלב עטניורבראפ
 ,במעד א ,םענ
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 ןיוועל ענאב
 קירבָאב עילומ

 םיא ןיא ךיז ןעמ טָאה עמאטסימ .טלא רעייז ,טלא רע זיא טציאש
 ,ןלעטשרָאפ ךיז ליוו ךיא .ןרָאיאראפ :טסייה לָאמא .טלגיּפשעג לָאמא
 .קירוצ רָאי ןייא טימ טסייה סָאד ,לָאמא ןעזעגסיוא רע טָאה יוזאָיוו
 ןבָאה ךעלערעה עדנָאלב יד ,זָאר ,טאלג ןעוועג זיא למענעּפ ןיילק ןַײז
 -מָאב ךעלעזַײרק עטמעסָאיראפ עקיצנייא ,טלזַײרקעג עמאטסימ ךיז
 -עילאקעצ ןבעל רָאּפ א ,ךעלעקעלג יו ,ךיוא טציא ךָאנ ךיז ןעלב
 -וצרָאפ ךיז רעווש זיא'ס .ןקאנ םאב עמאס רָאּפ א ןוא ןרעטש ןטעשט
 אב .רענייש א ןעוועג זיא רע זא ,ןעמ טעז ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןלעטש



 ןיא יװ זיא גיוא עטנוזעג סָאד ,ליומ ןייש ןטלעז ןוא ןיילק א זיא םיא
 -ױולב רעשלמיה טימ לופ ,סעִיו ענעדלַאג-לקנוט עגנאל ןופ ךעלמער

 ןיא ןרעטלע ענַײז טימ ןעגנאגעג לָאמא זיא רע ןעוו ,סיוועג .טַײק
 טימ טעלעטיה קיכעלַײק א ןיא ןוא קישטמויטסַָאק:-ןסָארטאמ ןעיולב
 םיא ףא ןקוקמוא ךיז קידנעלכיימש עקידנעייגיײבראפ ןגעלפ ,סעגנעטס
 ,טשינרָאג טקרעמאנ יז זא ,קידנכאמ ךיז ,רעטומ עצלָאטש יד ןוא
 רעדָא ,עגנעטס א רעדָא ןעילומ ןטכיראפ קילעפוצ טשרעמיולק טגעלפ

 .ןקָאל ענַײז
 ,ןעזעגסיוא רע טָאה עשז יװ ,ךיז ןלעטשוצרָאפ רעווש רעייז זיא טציא

 ..קירוצ רָאי א טימ טסייה סָאד ,דניק א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 -יט רעד .טלא רעייז ,טלא רע זיא ןבעל ןַייז ןופ רָאי ןטנַײנ ןפא

 בראק רעזיב א יװ ,ןרעטש ןַײז ףא טגיל טינש רעטלייהראפ רעפ
 ,ענרומכ -- ןגיוא עיולב יד ,ןגיוא יד זיולב ןוא ,טַײקטבעלעגּפָא ןופ
 טרָאפ זיא רע זא ,סיוא ןגָאז -- למיה:-גנילירפ רעטנקלַאװראפ א יװ
 יז ןביג ןעמערב ענעביוהעגפוא קידנעטש יד טימ םענייניא .דניק א
 ןיא ןיא טלאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ קורדסיא םעד םענָאּפ ןַײז וצ
 ןבעג טינ עצייא ןייק ךיז ןָאק ןוא ןיילא ךיז טימ ךיז ןַײז וועשאיעמ

 .ןסילשאב סעּפע ךָאד זומ ןוא
 ךיא .טקנוּפָאקאוװע ןפא ןעמאזוצ ָאד ןציז רימ זא ,ָאש רָאּפ א ןיוש

 .עבָאב א טאמיק ,עמאמ א ןיילא ןיוש ןיב ךיא .ןעמאמ ןַײמ ָאד ךוז
 טגערפ רע ,טרעקראפ .טינ םענייק ,ךעלטנגייא ,ָאד טכוז רע -- רע ןוא
 ,רידנאמָאק א טכוזעג טינ טָאה םיא יצ ,רָאג

 -רא רעטױר רעד ןופ רידנאמָאק א .ָאי ,ָאי; -- ?!?רידנאמָאק א;
 םעצולּפ ןוא ,עגער א טכארט רע -- ??עילימאפ ןַײז זיא יו, --- ."יימ

 טראש רע ןוא -- ?רידנאמָאק א ,אזא רעכיוה א; :ּפאכ א ךיז רע טוט
 יג ךיא .עלעקעטש ןַײז ףא ןָא ךיז טראּפש ןוא טקניה רע .קעווא ךיז

 םיא טלעטש רעצעמע .ףוא ךיז טלאה רע ּוװ ,לקניו םוצ ךָאנ טיא
 -ראפ א ,רעבָא טגַײװש עילומ ,ןגערפסיוא םיא טוורּפ רעצעמע .ּפָא
 טניוװעג ןיוש זיא רע זא ,סיוא טעז -- רעטיירטשעצ א ןוא רעטכארט
 .ןרָאװעג סעמינ טעשָאּפ םיא ןענַײז ייז .ןשינעגערפסיוא יד וצ ןרָאװעג

 ךיא .טינרָאג םיא טריסערעטניא רעמ ןוא ,רידנאמָאק ןפא טראוו רע
 רימ ןכלעוו ףא ,קישטנאוויד ןבלעז ןפא ךיז ןצעז רימ .ךָאנ םיא ייג
 ףא טקוק רע ."?ןָאט וטסנכער עשז סָאװ; .ןסעזעג רעִירפ ךיוא ןענַייז
 ,רע טרעפטנע רימ .קוק ןטיירטשעצ-טכארטראפ ןַײז טימ עגער א דימ
 .ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,קידנסעגראפ לָאמ סעדעי ,ץרוק עליפא

 רעד, -- ??רעוװ, --- ."ןרָאפ וצ ןעמוק טעװ רע זיב ,ןטראוו לעוו'כ,
 רע "?טגָאזעג רע טָאה סָאװ; -- ."*טגָאזעג ןיילא טָאה רע !רידנאמָאק
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 רע טָאה ,ענעפרָאװעגסױרא ןייק, :טגָאז ןוא עגער א רעדיוו טכארט

 טינ זדנוא אב ןלעװ םימיוסעי ןייק .ָאטינ זדנוא אב ןענַײז ,טגָאזעג

 ךָאנ ןקיש ךיא לעװ ,ןעמוק ןענעק טינ ןיילא לעװ ךיא זא ןוא .ןַײז

 עילומ רימ טלייצרעד --- ,"רידנאמָאק רעד ,טגָאזעג רע טָאה יוזא .ריד

 א טימ ןוא ןביולג ןפיט א טימ טגנילק לָאק ןַײז ןוא ,קידעבעל רעייז

 .ןַייז עקאט סע טעװ יוזא זא ,טַײקרעכיז

 ןופ טַײקױלב רעטעוועקאילבעגסיוא-טינ רעד ןיא ןַײרא קוק ךיא

 "גיק ןבילבעג ךָאנ םיא זיא סָאװ ,רילָאק רעקיצנייא רעד --- גיוא ןַײז

 "יז ןַײז ראפ ליורג א יא ,סעלדאג א יא םורא טּפאכ ךימ ןוא ,שרעד

 "יוסעי ןייק ,ָאטינ זדנוא אב ןענַײז ענעפרָאװעגסיױרא ןייק , :טַײקרעכ

 .ןגערפוצסיוא םיא ןָא רעדיוװ בייה ךיא ."ןַײז טינ זדנוא אב ןלעוװ םימ

 יָאמרעד םיא סיוא טמוק עלַײװ עלא .רעווש רעייז ,רעווש זיא סָאד

 ,טיג ןיילא סייו ךיא "?ןעװעג םעדכָאנ זיא סָאװ ,םעדכָאנ ןוא, :ןענ

 ןוז ןגעוו ןעגנורענירעד ,ךעלגעמ .עלעגנַיי םעד טָא וצ ךימ טיצ סָאװ

 ןגעװ קנאדעג רעד .ךעלגעמ ;ָאטינ ןיוש זיא סָאװ ,רידנאמָאק רעד

 ,לקינייא ןא טאהעג טלָאװ'כ ,עבָאב א ןעוװעג ןיוש טלָאװ'כ זא ,םעד

 "יא ןַײמ ןוא רונש ןַײמ ,ייז ךיא ךוז טציא ןוא ...עמָאכלימ יד טינ ןעוו

 .ןעניפעג טינ ןָאק ןוא ,לקינ
 .ןייגקעווא טינ םיא ןופ ןָאק ןוא ןגערפסיוא ןייא ןיא םיא טלאה ךיא

 זיא טרָאד .עשרָא ןופ קירבָאב עילומ זיא רע זא ,ךיז סיוורעד ךיא

 ,עמאמ ןוא עטאט ענַײד ןענַײז ּוװ ןוא, .לימ א ןוא ךַײט א ןעוועג

 "לשיִלומ
 ןעיורג םעד שיװ א טיג ןעמערב יד ףוא רעכעה ךָאנ טבייה רע

 ,רָאה טומשז א טבַײלב עינעמשז ןַײז ןיא ןוא ,לטנעה ןראד ןטימ ּפָאק

 טימ םיא ףא קוק ךיא .םעדעפ עיױרגידנָאלב עטעטנַאלּפעגפיונוצ יו

 ענעלאפעגסיורא יד עלעגייב א ןיא שרעדניק טיירד רע ןוא ,קערש

 א רימ ףא טוט רע .טניוװעגוצ ,טכארטראפ סע טוט רע .רָאה עמסאּפ

 טינ ןעד ןַײא בָאה'כ :ןגערפ טלָאװ רע ךַײלג יװ ,טרעדנּוװװראפ קוק

 ?טגָאזעג
 :טרעלקראפ טדער רע
 ..יריט רעד אב ןענאטשעג זיא עטאט רעד ---

 ?ריט רעכלעוו אב --
 .ריט יד טעװעלבוהעג טרָאד טָאה רע .לימ רעד ןופ --

 ?עמאמ יד ןוא ---
 .רימ טימ םענייניא ןפיול וצ ןעמוקעג ןיהא זיא יז --

 רימ ראפ טמיװש רעטרעװ ענעסירעגּפָא סקירבָאב עילומ ןופ

 ןענַײז ןטסישאפ יד ןיהּוװ ,עשרָא ןיא גָאט-רעמוז רעסייה א סיורא
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 ןיא טניוװעג ןבָאה ןרעטלע סעילומ .רענוד א יװ ,םעצולּפ ןגיולפעגנָא
 רעד וצ ןפיול וצ ןעמוקעג םיא טימ זיא רעטומ ןַײז ןעוו .עשרָא קע
 -ראעג טָאה ,רעילָאטס רעד ,רעטָאפ ןַײז ּוו ,טָאטש רעד רעסיוא לימ
 -לָאס עשישטַײד רעטָאפ ןבעל ןפָארטעג ןיוש טרָאד ייז ןבָאה ,טעב
 ןבעגעג ןבָאה ןטאדלָאס יד .לימ יד טעוװעבארעג ןבָאה סָאװ ,ןטאד
 .בורג א ןבָארגסױא לָאז רע ,טנעה יד ןיא עטעּפָאל א רעטָאפ סעילומ
 סעּפע ןגעװ ,טכאלעג ןבָאה ןשטַײד יד ןוא ,טנייוועג טָאה רעטומ יד
 ןעילומ ןפראוונַיירא לָאז רע ,רעטָאפ םוצ ןעקנּוװעג ןבָאה ייז .טדערעג
 רעדיו ןוא ןטישראפ ייז לָאז ןוא ןַײרא בורג ןיא רעטומ רעד טימ
 .ןכאל ןבױהעגנָא ךיוא ןיוש טָאה עליפא רעטָאפ רעד זא יוזא ,טכאלעג
 יידעק ,רָאנ ןקערש ןשטַײד יד זא ,טניימעג ןיוש טָאה ,עילומ ,רע ןוא
 ּפאכ א םעצולּפ טָאה ןשטַײד יד ןופ רענייא רָאנ .ןכאל ןענָאק ןלָאז ייז
 רעטָאפ רעד .ןיײרא בורג ןיא ןפראוווצנַײרא ףא ,ןעילומ ,םיא ןָאטעג
 ןבָאה ןשטַײד ערעדנא ןוא ,טנעה יד ראפ שטַײד םעד טּפאכעגנָא טָאה
 ,דרע רעד ףא ןלאפעג ,ןעירשעג רעייז טָאה רעטומ יד .ןגָאלשעג םיא
 ןוא ,עטשרע יד ןטישראפ יז לָאז עמ ,ןטעבעג ,לוויטש יד טשוקעג
 ןטשרע םעד ןטישראפ םיא לָאז עמ ,ןטעבעג טָאה רעטָאפ רעד

 ?ןרעטש ןפא ןכייצ רעד טָא ריד אב זיא ןענאוונופ ןוא --
 :טרעפטנע עילומ
 א טימ טגנאלרעד רימ טָאה שטַײד רעד .עקאט טרָאד ןופ --

 .ןעירשעג רעייז בָאה ךיא לַײװ ,ןזַײא קיטש ןפראש
 -ראפ עילומ טַאה ןרעטש ןיא ץעז םענופ זא ,רָאפ ךימ לעטש ךיא

 ןַײז זא ,רע טסייו רעבָא עשז ןענאוונופ .ןַײזטסּוװואב םעד ןריול
 -ראפ בורג ןיא טרָאד ןעמ טָאה םינייכש ךָאנ ןוא ןעמאמ ןַײז ,ןטאט
 -לצנייא עניוזא ןבַײלבראפ טנַאקעג םיא אב ןבָאה ןענאוונופ ?ןטָאש
 רעטנוא ןופ ןָאטעג בייה א ךיז טָאה עטאט רעד ,לשָאמעל ,יוװ ,ןטַײה
 ךיז טָאה עמאמ יד ,טינ -- עמאמ יד ןוא ,דרע רענעטָאשעגנָא רעד
 ...ןָאטעג בייה ןייק טינ

 ןיילא ייז ךַײלג יוװ ,יוזא ןָא ןגיוא ענַײז ךיז ןעגנערטש ַײברעד
 טציא ךָאנ רעשפע ךיז ראפ סע ןעעז ייז -- ,ןעזעג ךיז ראפ סע ןבָאה
 ,ךיוא

 ?עילומ ,ךָאנרעד ןוא --
 .דלאוו ןיא ענירא עקבאב רעד אב ןעוװעג ךיא ןיב ךָאנרעד --
 ?ענירא עקבאב יד זיא רעוו --
 ךיוא ןיב ךיא ...יז ןעמ טפור ,רעדניק טָאה'מ ןעוו ...ונ ,עקבאב א --

 ..עקבאב א ןעמעלא יז זיא ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג ןריובעג ריא בילוצ
 ןשטַײד יד ןבָאה לָאטיּפש םעד ...ןריובעג טינ רענייק ןיוש טרעוװ טציא
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 ןריובעג טינ ןלָאז ייז ,טנערבראפ ייז ןבָאה רעדניק יד ןוא ,טנערבראפ
 ...ןרעוו

 ?ענירא עקבאב רעד אב ןעוועג וטסיב גנאל ןוא --

 ,עלעגנִיי שידַיי א טסיב וד :טגָאזעג רימ טָאה יז .טינ סייוו ךיא --
 זא ;סיורא טינ ייג וד ןוא ,רעלעק ןיא ןטלאהאב ךיד לעװ ךיא ,עילומ
 -עג ןענַײז םעדכָאנ ןוא .ןייגסיורא טינ וטסלָאז ,ןעיײרש עליפא לעוו'כ
 זיא ּוװ :ןעירשעג ןבָאה ייז יו ,טרעהעג בָאה ךיא .ןשטַײד יד ןעמוק
 -סיורא טלָאװעג בָאה ךיא .ןעירשעג טָאה ענירא ?לגנַיי עשידִיי סָאד
 רָאנ .ןעמאמ רעד טימ ןטאט םעד יװ ,ןענעגראה טינ יז לָאז עמ ,ןייג
 -עג טינ בָאה ךיא ןוא ,רעלעק םענופ ךאד ןפא ןענאטשעג זיא ענירא
 ךאד רעד ,ןעירשעג טינ רענייק ןיוש טָאה םעדכָאנ .ןייגסיורא טנָאק
 ןיב ךיא ןוא ןעװעג טינ זיא עקבאב יד רָאנ ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 ןדנובעגוצ זיא יז :ןעזרעד בָאה ךיא ןוא .ןכוז יז דלאוו ןיא ןעגנאגעג
 -עג טלמעד בָאה ךיא .יז ןסַײב סעקשארומ ןוא םיוב םוצ עטעקאנ א
 .ןסַײב סעקשארומ ךיוא ןלָאז ךימ ןוא טיוט ןַייז טלָאװ

 -- ?ןעװעג םעדכָאנ זיא סָאװ ,רעטַײװ ןעוועג זיא עשז סָאװ --
 .ךיא גערפ

 -רעד סעּפע ןיא ךיז ליו רע ,ןרעטש ןטקאהעצ םעד טשטיינק רע
 ,טינ ןָאק ןוא ןענָאמ

 ,דלאוו ןיא ןעוועג רעדיו ךיא ןיב -- ,רע טגָאז -- ,םעדכָאנ --
 ,..טרָאד ןיוש רָאנ

 .ךיא גערפ --- ?ווװ --

 רעיימראטיור יד ןעוועג ןענַײז סע ּוװ --- ,רע טגָאז -- ,טרָאד --
 ...רידנאמָאק רעד ןוא

 ,.?רידנאמָאק רעכלעוו ---
 ,ךימ טכוז סָאװ ,רעד --
 ?דלאוו ןיא ןעוועג טַײצ עצנאג יד טסיב וד --

 רע .לָאטיּפש ןיא ןעוועג רידנאמָאק ןטימ ךיא ןיב םעדכָאנ ,ןיינ ---
 טלָאװעג טינ ןוא קנארק רעייז ,רידנאמָאק רעד ,קנארק ןעוועג זיא
 ךימ ןלָאז יז זא ,רעטסעוװש יד ןטעבעג טָאה רע ,ךיז ןופ ןזָאלּפָא ךימ
 ןיב ךיא ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןַײז טינ ןרָאט רעדניק לַײװ ,ךיז אב ןטלאה
 ,טגָאזעג יוזא טלמעד רימ טָאה רע ןוא .רעקניניילק א ןעוועג טלמעד
 ךיא ,רעטסעװש יד טימ יײז ,טינ עריומ ןייק בָאה, :רידנאמָאק רעד
 ןיילא לעװ ךיא זא ןוא ,ריד וצ ןעמוק לעוו ךיא ,ןעניפעג ךיד לעוו
 .טגָאזעג רע טָאה יוזא ."ריד ךָאנ ןקיש ךיא לעװ ,ןעמוק ןענָאק טינ

 רע סָאװ ,טפָא טסעגראפ סָאװ ,עילומ סָאװ ,שעדיכ א רימ זיא'ס
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 -ָאק םענופ טרָאװ סעדעי טסעפ יוזא טקנעדעג ,ןלייצרעד ןָא טבייה
 .רידנאמ

 ?רידנאמָאק ןַײד טסייה יו --

 ...רידנאמָאק רעוואכ ---
 ?םיא ןעמ טפור ךָאנ יו ןוא --

 -נאמָאק רעד ,רעקנארק א ןעוועג זיא רע ...ווָאנָאימעס רעוואכ ---
 ,טנייוועג טָאה ןוא ,ריד

 ?ןעוו ---

 ןפורעג ךימ טָאה רע .רעטסעוװש יד אב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ---
 ךימ לָאז יז -- ,טנאה רעד טימ יוזא -- רעטסעװש יד ןטעבעג ןוא
 .ךעלעגייפ טימ טנאוו א ןענאטשעג זיא טרָאד ןוא .םיא וצ ןגיײבנָא

 ענעדַײז רָאג ןענַייז ייז ןוא ,עקידעבעל ןענַייז ייז זא ,טניימעג בָאה ךיא
 ,עקנילומ .ןָא ךיז גייב :טגָאזעג רימ טָאה רעטסעווש יד ןוא .ןעוועג

 -נאמָאק רעד ןוא ,ןגיובעגנַא ךיז בָאה ךיא .רעקניניילק ,ןָא ךיז גייב
 ןבילנעג ןענַייז םיא אב ןוא ,ּפָאק ןרעביא ןָאטעג טעלג א ךימ טָאה ריד
 רעטקָאד םעד ןוא רעטסעוװש רעד ןזיועג טָאה רע ןוא ,ךעלערעה
 ןיב ךיא ןוא ..רעטלא ןא ןיוש ןיב ךיא סָאוװ ,טנייועצ ךיז טָאה ןוא
 זא ןוא ...רָאי ןביז ,רעקניניילק א ןעוועג ,רעטלא ןייק ןעוועג טינ רָאג
 בָאה ךיא ,טכאלעג טינ ךיא בָאה ,טגָאזעג יוזא טָאה רידנאמָאק רעד
 רע טָאה םעדכָאנ .טנייועג ךיוא טָאה רידנאמָאק רעד לַייװ ,טנייוועג
 ָאד ןָאק ךיא ,ןענאדנופ סיוא ךימ טבַיירש, :רידנאמָאק רעד ,טגָאזעג
 לָאז עמ ,ןעירשעג ךיוא ןבָאה רעיימראטיור יד ןוא ."ןבַײלב טינ רעמ
 ,ןביירשסיוא ייז

 ?טזָאלעגסיורא םיא טָאה'מ ןוא --
 -.סעוש יד אב טניווװועג רעדיוו םעדכָאנ בָאה ךיא .טינ סייוו'כ --

 טפור רע ,םוקק :טגָאזעג רעטסעוװש יד רימ טָאה םעדכָאנ ןוא ,רעט
 ןיא ןגעלעג זיא רידנאמָאק רעד ןוא .ןעגנאגעג ןענַייז רימ ןוא ."ךיד
 "עג טָאה רעטסעוװש יד ןוא .טנָאקעג טינ ןוא ןייטשפוא טלָאװעג ,טעב
 ךיז טבייה ןליוו סעטָאג םוא ,רידנאמָאק רעוואכ ,טינ ךיז טבייה ;טגָאז

 .ףוא טינ
 "עג רימ רעדיו ןוא טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה רע ןוא

 -עגסיורא ןייק ָאטינ ןענַײז זדנוא אב .טינ עריומ ןייק בָאה; :טגָאז
 ןעמוק טינ ןיילא לע ךיא זא ןוא .ןעניפעג ךיד לעוו ךיא .ענעפרָאװ
 םימיוסעי ןייק ןלעװ דנאל ןיא זדנוא אב .ריד ךָאנ ןקיש ךיא לע
 .רידנאמָאק רעד ,טגָאזעג רע טָאה יוזא ."ןַייז טינ

 ?וינעלומ ,רידנאמָאק רעד טציא זיא עשז ווו --
 ?רידנאמָאק רעד ---
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 טלצנור ןרעטש ןַײז ,גױא עטעשטעילאקעצ סָאד טערומשז עילומ
 -ייפ רע טגָאז םעצולּפ ןוא .טיור טרעוו טינש רעטלייהראפ רעד ,ךיז
 :רעכיז ןוא ךעלרע

 ךימ ןבָאה רעטסעוװש יד .ךימ טכוז רע ?רידנאמָאק רעד זיא ּוװ --
 טכוז טציא .קנארק רעייז ,קנארק ןעוועג זיא רע לַיײו ,טריפעגסיורא
 ,ךימ רע

8 

 ךיא בָאה ,ךעלטנגייא ,רָאנ .טקנוּפָאקאװע ןפא גָאט ןדעי ייג ךיא
 סייו סָאד .געוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעטומ ןַײמ .ןייג וצ סָאװ טינ
 א טנגעגאב בָאה ךיא .טינ ךיוא ןיוש ךיא בָאה רונש ןייק .ןיוש ךיא
 -סיורא טאהעג עריומ טָאה יז ,רונש יד ,עמאמ עשיראנ א .עטנאקאב
 גנונעפָאה עצנאג יד ,ןליקוצ טינ ךיז לָאז סע ,דניק עניילק סָאד ןריפ
 יז ,עשיסור א ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד ףא טגיילעג רונש ןַײמ טָאה
 טָאה עמ .רידנאמָאק א ןעוועג זיא ןאמ ריא זא ,ןסעגראפ רעבָא טָאה
 גָאט ןדעי ךיא ייג עשז סָאװ בילוצ .ןרעטלע סעילומ יו ,טעגראהעג יז
 ןזָאל טינ םיא ןָאק ךיא .ןקירבָאב עילומ בילוצ ?טקנוּפַאקאוװע ןיא
 בירט ןַײז .ןגיוא עשרעדניק עיולב טימ ןקָאז ןקירָאיטכא םעד -- ןיילא
 -ייו לָאז רע .ןעגנאווצ טימ יװ ,ץראה ןַיײמ טסערּפ לָאק טרעטאמראפ
 ןוא ןעוועג רעווש יוזא טינ ,ךעלגעמ ,רימ טלָאװ ,ןענייו קראטש ,ןענ
 ,ןעמאמ א טאהעג בָאה ךיא .םיא ראפ ןקָארשעג טינ יוזא ךיז טלָאוװ'כ
 -עג בָאה ךיא .ָאטינ זיא רע ןוא ,ןוז א טאהעג בָאה ךיא .ָאטינ יז זיא
 ךיא ןָאק עשז יוזאיוו .טינ ןיוש םיא בָאה ךיא ןוא -- ל?קינייא ןא טאה
 -אקעצ א ,ןקיטױק א ,םענעשאוועגנַײא ןייק טינ ,ןעילומ ןזָאלרעביא
 ָאטינ ןענַיײז זדנוא אב זא ,ןביולג טימ לופ זיא רעכלעוו ,ןטעשטעיל
 רעד ןוא .םיא ךָאנ ןקיש טעוװ רידנאמָאק רעד זא ןוא ,םימיוסעי ןייק
 ,ָאטינ ךיוא ןיוש זיא -- טוג רעייז סע ייטשראפ ךיא --- רידנאמָאק
 ,ןוז ןיימ יוו טקנוּפ

 טלָאװ ,עמָאכלימ יד טינ ןעוו .רידנאמָאק א ןעוועג ךיוא זיא ןוז ןַײמ
 לָאז'ס זא ,ךיא ליוו ,טינ ןוז ןייק בָאה ךיא זא .לקינייא ןא טאהעג ךיא
 ,טכאנרעדפא טנאה רעד אב ןריפ ךימ לָאז רע ,לקינייא סָאד ןבעל
 יד רעביא םיא ךָאנ ןייג קידנריצלָאטש לָאז ךיא ןוא ,טינ עז ךיא ןעוו
 ןפױול ,טנאה רעד אב ךימ קידנטלאה ,לָאז רע ןוא ,גָאטאב ןסאג
 .געו םעד רימ טזַײװ רע רָאנ ,ךיא טינ יוװ ךַײלג ,סיורָאפ

 גָאז לָאמניײא .ןרָאװעג ךעלטנַײרפ רעייז ןעילומ טימ ןענַײז רימ
 ;םיא ךיא
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 ,רימ טימ םוק --
 :טגערפ ןוא טינ טייטשראפ עילומ
 ?ןיהּווװ ---
 ?רימ טימ ןַײז טסליוו .רימ וצ ---
 ,טַײז א ןיא רימ ןופ ּפָא ךַײלג טערט רע
 :רע טגערפ םורא עלַײװ א ןיא
 ,ךימ ךָאד טכוז רע ?רידנאמָאק רעד ןוא ,ונ --
 ;םיא גָאז ךיא
 ךימ טָאה רע .ןענופעג ןיוש ךיד טָאה רידנאמָאק רעד ,עילומ --

 ,ךיא טינ בוא; :טגָאזעג טָאה רע יו ,טסקנעדעג .ריד ךָאנ טקישעג
 -סיורא ןייק ָאטינ ןענַײז זדנוא אב .ריד ךָאנ ןעמוק רערעדנא ןא טעוװ
 ."ענעפרָאװעג

 :גנערטש ךימ טכיראפ עילומ
 בָאה; :טגָאזעג טָאה רע .טגָאזעג רע טָאה יוזא טינ ,יוזא טינ --

 טינ לעוװ ןיילא ךיא זא ןוא ,ןעניפעג ךיד לעוו ךיא ,טינ עריומ ןייק
 -יוסעי ןייק ןענַײז זדנוא אב .ריד ךָאנ ןקיש ךיא לעװ ,ןעמוק ןענָאק
 ,טנָאזעג רע טָאה יוזא .*ָאטינ םימ

 .ןעמוק טינ ריד ךָאנ ןָאק רע .ענעגייא סָאד ךיוא גָאז ךיא ,טָא ,טָא --
 ,טקישעג ךימ טָאה רע

 רע טמענ םעדכָאנ ,גנערטש םאזקרעמפוא רימ ףא טקוק עילומ
 :טגָאז ןוא טנאה רעד אב קראטש ךימ

 ,טמוק ---
 ,סיורָאפ טייג ןוא טנאה רעד אב טלאה ,ךימ רע טריפ יוזא ןוא

 ךָאנ ייג ךיא ןוא .םייחא געוו םעד טסייוו רע רָאנ ,ךיא טינ יװ ךַײלג
 ןעוו ,טכאנרעדאב םיא ךָאנ ייג ךיא ,ןוז יד טנַײש סע ןעוו ,גָאטאב םיא
 -אקעצ א ןוא רעטעשטומעגסיוא ןא ,רע ןוא ,געו םעד טינ עז ךיא
 זיא רעכלעוו ,לקינייא ןַײמ ,רע ,געוו םעד ןָא רימ טזַײװ ,רעטעשטעיל
 -עג בָאה ךיא טינ ןכלעוו ,ןוז םענופ עָאװאצ רעד טיול ןבילבעג רימ
 זדנוא אב :טגָאזעג טָאה רע זא ,רָאנ סייוו ךיא ןכלעוו ןגעוו ןוא ןריוב
 לעװ ,ןעמוק טינ לע ךיא זא ןוא םימיוסעי ןייק ָאטינ ןענַײז דנאל ןיא
 .ריד ךָאנ ןקיש ךיא

 .ןקירבָאב עילומ ךָאנ טקישעג ךימ טָאה רע ,סייוו ךיא
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 ןיוועל-ןאמפיל
 ראוטָארט רעד

 -יילג ןייק טינ ןעוועג ןענַײז "סאג רעסיורג; רעד ףא ןראוטָארט יז
 -אלאּפ יד ,עיזאנמיג יד ,טסָאּפ יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,סטכער :עדיײב עכ
 זיא .ןעניזאגאמ עטסכַײר יד טימ ןרעיומ עסיורג עַײנ ייר א ןוא עס

 ,רעבָא סקניל ;טַײנאב לָאמעלא ןוא טאלג ,טיירב ןעוועג ראוטָארט רעד

 ןוא עכעלטיירב ,רעזַײה עשיקנערפטלא ןבילבראפ ךָאנ ןענַײז'ס ּוװ

 -אטשאק עטלא טימ ,עטבראפעג-יולב ענרעצליה עקינייא ,עקירעדינ

 דָארג ןבָאה סָאװ ,ךעלסעג עקיטַײז יד וצ ןפיוה יד ןיא רעמייב-ןענ

 -עצ ,לַאמש ןעוועג ראוטָארט רעד זיא -- ,סאג טַײז יד ןטינשעגכרוד

 ,טַייצ ןוא טירט ןופ טעזירגעצ יו ,ןסעגעגסיוא זַײװרעטרע ןוא ןכָארב
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 -רעבליז יד ןופ טלקניפעג ןוא טרירעמעש ןטנװָא יד ןיא טָאה סטכער
 אב ךעלעטיה יד ףא ןברעה יד ןופ ,ןטסיזאנמיג יד אב ּפענק עסַײװ
 -ראפ אב ןטעלַאּפע ןוא ךעלדנעב עטפאהעג יד ןופ ,סעקטסיזאנמיג יד
 טימ טכליהעג ןוא טשיורעג סקניל טָאה ראפרעד .עטמאאב ענעדייש
 יד טימ ,טנעה יד ןיא סנקעטש יד טימ *ןטארקַאמעד, יד ןשיווצ ןטוּפסיד
 יד ףא ןשוילעּפאק עכייו עטשטיינקעצ יד טימ ,ןעלטנאמ עטעיליּפשעצ

 .ּפעק

 לקער ליויצ סרעדורב א ןיא טסיזאנמיג א רעביא ךיז טוט לָאמא
 טפיול ןוא -- ןענעקרעד טינ לָאז רָאטקעּפסניא רעד -- לטיה ןוא
 ןָא טרימש רעטמאאב-טסָאּפ א ."ןטארקַאמעד, יד וצ סקניל רעבירא
 ךעלעצנָאװ יד ןָא טלזַײרג ,עקרושזוט ןַײז ןופ ךעלּפענק יד ץנאלג זיב
 רעד ןופ סנרעליש עקידנכאל ,עקידלמוט יד ךָאנ סקניל ךיז טזָאל ןוא
 -ייז ןופ -- סטכער ןרעקראפ קירוצ דלאב זומ רע רָאנ ,לוש-ןרעשוקא
 -אבעלאב א ,רָאּפ עגנוי א .רעזייב ןפראש רעייז ןופ ,קילב ןטלאק רע
 רעדיילק עַײנ ןיא ,ענעסאכ רעד ךָאנ טשרע רעדָא ,עלאק-ןסָאכ עשיט
 רעכיג ראוטָארט ןפא ַײשּפָא טימ ןּפאכפורא ךיוא ךיז ןגעלפ ,ךָאנ
 -סיוא ,עדָאמ ענייש א ,ןָאסאפ םעַײנ א ןקוקוצנָא רעגַײנ טימ ,סטכער
 ."ןטארקָאטסירא, יד ןשיװצ לדנייכ א ןּפאכּפָארא ,ןרינאמ ןעז

 יז ןעמעװ ראפ ,טסּוװעג טסעפ ןראוטַארט יד ןבָאה גנאלנרָאי
 יז ןיא ןריצאּפש ייז ןעמעו טימ ןוא ןטכאנראפ יד וצ ךיז ןטיירג
 -יצאּפש א ןוא ,טרָא ןַײז ןטיבעג טינ טָאה קורב ןופ ןייטש א ,ןטנווָא
 ךעלדמעה ןיא רעטעברא ןבָאה לָאמאטימ ןוא .ראוטָארט ןַײז -- רער
 -מוא ןוא רעטסּוװאבמוא ןא ןופ יימרא ןא יו ,לוויטש עגנאל ןיא ןוא
 ךָאנ ךַײלג ,ןראוטָארט יד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ,ענידעמ רעטנאקאב
 טימ ,עסאמ עטכידעג א .טָאטש ןיא ןקַײרטש עסיורג עטשרע יד
 ,ראוטָארט ןקניל םעד ךעלגעטגָאט ייז ןעמענראפ טירט עטסעפ

2 

 יד אב ןעוועג קישור סרעדנוזאב זיא טנװַא ןיא סעבאש םעד
 -לקנוט רעד ןיא .טקרעמאב ךַײלג סע ןבָאה ?עטכער, יד ןוא ,"עקניל,
 -עבעל א יװ ,טגעװאב עסאמ עטכידעג א ךיז טָאה טנװָא ןופ טַײק
 -וצ ןוא ןיה ורמוא ןא יו ,טקורעגמוא ךיז סוג ןייא יו ,טנאוו עקיד
 ןועכייר סָאװ ,ןסָאריּפאּפ ןופ ךעלרעַײפ ןעלקניפ ּוו-טינ"ּוװ .קיר
 -אב ןקיורמוא םעד ןופ -- ,ףאלעג א טרעװ לָאמ וצ לָאמ ןופ ,ךיז
 .סנטָאש ענעטלָאּפשעגּפָא יו ןטלאטשעג סיורא ךיז ןסַײר סוג ןכעלגעוו
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 .ראפ ןוא סיוא ךיז ןעמירק ,סאג רעטיירב רעד ןיא ראש א ךיז ןעוט
 רעד ןופ רָאדירָאק ןלעקנוט ןטיירב ןיא .טסָאּפ רעד וצ ןעווערעק
 טמענ -- ?ףארגעלעט, -- לרעטצנעפ םענעּפָא ןופ ןַײש רעד וצ טסָאּפ
 א טימ ,ןרעדנא ןראפ טזַײװאב ,לטעלב א ענעשעק ןופ סיורא רענייא
 לּפעק םענופ סעיסיוא ערעסערג יד טלעטשראפ ןַײש רעד ןופ טנאה
 יד ןוא ,"טפאשרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ, ,*!רעטעברא עלא וצ;
 .ןדייב אב ןצנאלג ןגיוא

 ,ענייא ךָאנ ריד אנ ...םייה רעד ןיא ןעייל ןוא ענעשעק ןיא גייל --
 ןטראוו םיא ףא לעװ ךיא ,ןעלרעב וצ רימ קיש ...ןעלדיירפ רעביא ביג
 ...קענאג ןבעל ,ָאד

 ךיז ןעיירד רעריצאּפש ענעסאלעג יד ןשיווצ סטכער ראוטָארט ןפא
 ,עויטאריּפסנָאק רעמ יד ןענַײז ָאד .עטעזדנָאלבראפ יו עכעלטע םורא
 ןטלאה ןגיױא יד ןוא ,ראוטָארט ןטכער ןטימ עקפאד ךרוד ייז ןעייג
 -לקנוט רעד ןיא ןטַײװרעדנופ ןצעמע סיוא טרָאד ןכוז ,ןקניל ןפא ייז
 רענדָאמ א ,טסוהסױא רעקראטש א סקניל ןופ ךיז טרעה טַײק
 ,גנאלקּפָא ןא רענַײז יו ,ךַײלג ּפָא םיא טרעפטנע ,טסוה רעשירעגָאזנָא
 -ןלייא ייווצ סיוא ךיז ןענעטָאש ןטַײז עדייב ןופ ןוא ,סטכער טסוה א
 ןטפעהאב ,רערעדנא רעד ןגעק ענייא ,סאג טימ רעד וצ ןרוגיפ עקיד
 יז ןבָאה קענאג ןפא .טסָאּפ רעד וצ ןעמאזוצ קעווא ךיז ןזָאל ןוא ךיז
 סָאװ .יָאװָאדָארָאג א סעּפע רעִירפא ןזָאלעגכרוד ,טמאזראפ ערטסקע
 -עגנָא טסָאּפ ןיא טָאה יָאװָאדָארָאג רעד ?לָאמאטימ ָאד רע ףראד
 :ןָאטעג גָאז א גנערטש ייז וצ טָאה ןוא םירעכָאב עכעלטע ןפָארט

 ..ךיז ןעיירדוצמוא סָאװ ָאד ָאטינ !סיורא ייג !סיורא ייג --
 ךיז ןוא ןַאטעג קוק א טרעדנּוװראפ ןוא זייב םיא ףא ייז ןבָאה

 ,ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל א
 לָאמאטימ רע טָאה -- !רימ טימ ןייג טעװ ריא !טראוו !טראוו --

 לרעטצנעפ םענעטכיולאב םוצ לַײװרעד טלַײעג ןוא ןָאטעג יירשעג א
 סָאװ ,יורפ רעגנוי רעד ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה רע ."ףארגעלעט;
 טגנאלרעד טָאה יז זיב ,טראוועגוצ טָאה ,שעּפעד א ןבירשעג טָאה
 -עג ךיז טָאה רע -- טלָאצאב ןוא ענעבירשעגנָא סָאד ןטמאאב םעד
 רעד טימ לעטשנָא ןייק טינ עקאט זיא סָאד זא ,ןגַײצרעביא טלָאװ
 -ורעגסיוא לַײװרעד ןיוש ןענַײז םירעכָאב עכעלטע יד רעבָא ...שעּפעד
 ןצלָאמשעגנַיירא ךיז יז ןבָאה ,טסָאּפ רעד ןופ קידנעגנירּפשּפָארא .ןענ
 ןטינשעגכרוד ןבָאה ,סקניל ראוטָארט ןפא עסאמ רעטכידעג רעד ןיא
 ;גָאזנָא ןקידנעָארד ןטימ ייר א ךָאנ ייר א

 ,..יָאװָאדָארָאג א ..ןטרָאד טמענראפ עמ -- טסָאּפ ףא טינ טייג --
 :טעדוהעג טָאה ןעייר יד ןיא
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 ..טקרעמאב סעּפע ,םענָאּפא ,ןבָאה עטמאאב-טסָאּפ יד --
 ...למוטעג םעד ןדַײל טינ ןליוו ייז --
 ,..יצילַאּפ רעד טרעסאמראפ ןבָאה ייז --

 רענייא ,טייק רעגנאל א ןיא ןעיָאװָאדָארָאג לפַײה א טָאה דלאב
 יד ןוא ,ראוטָארט ןקניל םאב טראה טרישראמעגסיורא ןרעדנא ןכָאנ
 לייט א ןטינשעגּפָא ,ןעייר יד ןיא ןסירעגניירא ךיז טָאה רָאּפ עטשרע
 ענעביוהעגפוא טימ ןוא טנעה עטײרּפשעצ טימ ןוא עקירעביא יד ןופ
 :קירוצ ףא טעווערעקראפ ןוא סיורָאפ געו םעד טלעטשראפ סעגאּפש

 !טמוק ---
 ?ןיהּווװ ---
 ?סָאד זיא סָאװ ---
 ..ןריצאּפש רימ ---
 ?טלָאװענ א ראפ סָאד זיא סָאװ --
 ראוטָארט ןופ טראּפשעג ךיז ןוא טרעזייבעג ,טלמרומעג טָאה עמ

 ,סאג טימ רעד וצ

 ןוא טנעה עטיײרּפשעצ טימ טזַײרקעגמורא ןבָאה ןעיָאװָאדָארָאג יד
 ;סעגאּפש עטקערטשעגסיוא

 ..ראוטָארט ןופ ןעגנערב ןליופאב ןעמ טָאה זדנוא !טייג ,טייג --
 ...ןעז ןעמ טעוו ןטרָאד

 טַייײזעגסיורא ךיז ,ענוראּפש א ץעגרע ּוװ ,זיא'סדיוו ןבָאה עקיצנייא
 רענעלק ץלא ןרָאװעג םענראפ רעד זיא ,רעטַײװ סָאװ ןוא ,גנאג ןיא
 ךיז טָאה ייז םורא רָאנ ,זַײרק ןיא קינייװניא ןעיִאװָאדָארָאג יד אב
 טימ ,למוטעג ןקידרעזיב א טימ ,טרעסערגראפ ץלא םעליוא רעד
 -טע עדעי ןיא .ךעלטרעוו עקידקעזיוכ טימ ןוא ןעיירשעג עקידנעָארד
 -סױא ןא ץילב א יװ ןדַײנשכרוד למוטעג םעד טגעלפ טירט עכעל
 ;יירשעג

 ,.!טימ טינ טגָארט ..ּוּפָא טפראוו עפיירט --

 םענעפָא ןיא ןבָאה ייז :ןעוועג ןדירפוצ ןענַײז ןעיאװָאדָארָאג יד
 טכעלש טינ ,סע טסייה -- קיצנאווצ ןאמ א טריפעגנַיירא ףױה-ייצילָאּפ
 ןצנאג םעד ןסייהעג טָאה רע ...סװָאנָארימ לעפאב םעד טליפעגסיוא
 ..ןצנאגניא -- םיא םענראפ יג ,ונ --- ןעגנערב ראוטָארט

 -קנעב עגנאל טנעװ יד אב ןענַײז רעמיצ ןסיורג ןטשרעדָאפ ןיא
 ןיא רענייא זיא לשיט א אב לקניוו ןיא ןָאנבױא ןוא ,ןענאטשעג ךעל
 םיא ןבָאה ןעיָאװָאדָארָאג יד .ןבירשעג ןוא ןסעזעג רעדיילק עליוויצ
 :טגערפעג

 ?"רע; זיא ּווװ --
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 א טימ רעמיצ ןקיטַײז א ףא ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,ןטרָאד --
 ,ריט רעטכאמעגוצ

 ןוא ךעלקנעב יד ףא ךיז ןצעזוצ ןסייהעג ןבָאה ןעיָאװָאדָארָאג יד
 ןבָאה ייז .טצעזעגקעוװא עטשרע יד ךיז ןבָאה ןיילא ייז ןוא .ןטראוו
 ...ןָאטעגּפָא סרעייז

 -- .יןרעבאד "לּפענק; ןבעל ןצעז ךיז לָאז ,"ןייר, זיא'ס רעוו --
 ,טעצייעג לקצאכ טָאה

 וצ לקצאכ ןוא ,יָאוװָאדָארַאג ןייא וצ טצעזעגוצ ךיז שקשיומ טָאה
 יד ייז ןוא ןַײרא םענָאּפ ןיא ייז טקורעגנילרא ךיז ןבָאה ,ןטייווצ א
 ,טלעטשראפ ןגיוא

 -יירט; ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמעלא אב (וצ םענ) וצ ןכקאל ,עקטָאנ --
 טָאה -- ..רעטנעענ ריט רעד וצ ,גערב םוצ רעביא ךיז ץעז ןוא ,"עפ
 םענעי ףא (ךיז ץעז) ךיז עוושאי ךיא -- ,טמיורעגנַײרא םיא לטָאמ
 ...ןעמענ --- לקנעב

 ,טראוועג ָאד ןוא טיילגאב ייז טָאה סָאװ ,ףיוה ןיא םעליוא םעד ןופ
 ןעמוק לָאז עמ ,סעמאמ-עטאט ןגָאזנָא ןלאפעגנַײא לייװרעד ןצעמע זיא
 ..ךיז ןצעזראפ רעדניק יד ןזָאל טינ ,ןרעדָאפ ,למוט א ןכאמ

 סָאװ ,ןטאט סעלעייל טנגעגאב דָארג ןעמ טָאה סאג ןיא טַײװ טינ

 ,דיגאמ א טרעהעג טָאה רע ּוװ ,לוש רעסיורג רעד ןופ ןעגנאגעג זיא
 םיא טימ .רעטכָאט ןַײז ןעמענּפָא טריפעג ןטשרע םעד םיא ןעמ טָאה
 -ראפ זיא רע .םירעכָאב עכעלטע ךָאנ ןפָאלעגניירא ףיוה ןופ ןענַייז
 -עג זיא סָאװ :ןעיאװָאדָארָאג יד וצ ןפָאלעגוצ ןקָארשרעד ןוא טעּפָאס
 ?יײצילָאּפ ןיא רעטכָאט ןַייז טמוק יו ?ןעש

 -עג יָאװָאדָארָאג רעטסטלע רעד טָאה -- ,טשינרָאג ןסייוו רימ ---
 זדנוא --- ,דרָאב רעווָארג רעד טימ ןשטנעמ ןרעטלע םעד טרעפטנע
 ..ראוטָארט ןקניל ןופ ןוא טסָאפ ןופ ןעמענראפ ןסייהעג ןעמ טָאה

 טרעזײב -- ?(ןעגנאגעג) ?טנכלאהעג טָאה ריא ןוא !סעדלָאי ---
 טאהעג ךָאד ריא טָאה סאג ןפא -- .לרעב רענעמוקעגניירא רעד ךיז
 ..(סיפ ןוא טנעה) םִיאלגאר ןוא םַיאדָאי

 טלָאװו רע יװ ,ןעלרעב טקוקעגנָא ןקַארשרעד טָאה עטאט סעלעייל

 .טנעקרעד טינ רָאג רעטרעוו עכלעזא ךָאנ םיא
 טּפאכעגנָא רע טָאה ,קידנעלכיימש ,ןוא ,טלכיימשעג טָאה לטָאמ

 ןקידוועדיראב םוצ טריפעגוצ םיא טָאה ןוא טנאה א ראפ ןעלרעב
 ,יַאווָאדָארָאג

 טשרע רעטציא ךָאד זיא רע ?ןפיוק רימ רע ןָאק ןסָאריּפאּפ --
 ...ןילרא

 ,קידװעשָאכ יָאוװָאדָארָאג רעד טכאמ -- ...עז ךיא .,..סייוו'כ ---
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 ריא טָאה םיא ..!ןסָאריּפאּפ רימ ןעגנערב ןייג ךָאד רע ןָאק --
 ...ןעמונראפ טינ ךָאד

 ,ןייג רע לָאז --
 טַײז רענעי ףא ןעוועג ןיוש זיא לרעב זא ןוא .ןּפָאלעג זיא לרעב

 .ןָאטעג זָאל א לטָאמ ךיז טָאה ,ריט

 .ןעירשעג יָאװָאדָארָאג רעד טָאה -- ?ןיהּוװ ,וד ,ךע --
 ,טלעג ריד אנ ,אקרעב ...ןבעג טלעג --
 טָאה רָאדירָאק ןיא טַײקלקנוט רעד וצ ריט רענעּפָא רעד ןיא ןוא

 אפ עינעמשז עצנאג א ענעשעק רעד ןופ ןָאטעג קעטש א םיא רע
 :ןריּפ

 ..ןסָאריּפאּפ גנערב וד ןוא ...ןצעמע ּפָא טרָאד (ביג) ןסאנ --
 ןעלדנייש ןוא ןעקנאכ ןשיװצ טצעזעגקעווא רעדיוװ ךיז טָאה לטָאמ

 סָאװ ,ןעקטָאנ ףא ןגיוא עקיטסול ,עקידעבעל ענַײז קידנלעטשנָא ןוא
 :טגָאזעג ךױה רע טָאה ,קנאב רעקידנגעקטנא רעד ףא ןסעזעג זיא

 סָאװ ,ףוק םעד ןקיש סעט ףעלא ןונ רעד ףראד טציא ןוא --
 -אנּפָא לַײװרעד ןוא ,ןסע ןעגנערב לָאז רע ,(ןטאט) װָא ןבעל טייטש
 ,..טָאה רע סָאװ (ןבענּפָא) ןענעס

 .ןענאטשראפ טָאה רע :ןָאטעג טסוה א טָאה עקטָאנ
 -עגפוא ךיז טָאה ,ּפיל עטשרעטנוא יד ןָאטעג ץארק א טָאה עקטָאנ

 :ָאװַאדָארָאג םורא למעזעג םוצ קעווא זיא ןוא ןביוה
 ?ןטראוו ןפראד רימ ןלעוו ךָאנ גנאל --
 ...ןסיוו טינ ןָאק'כ ---
 ..ןסע רָאנ ךיז טליוו'ס ...ַײא --
 סָאװ ,לרעכָאב א וצ טדנעװעג ךיז עקטָאנ טָאה -- ףעמלאק --

 רע ...לגייב רימ ףיוק ייג -- ,ןטאט סעלעייל ןבעל ןענאטשעג ָאד זיא
 עריוועג טשרע רעטציא ןעמוקעגנַײרא ךָאד זיא רע -- ןייג ךָאד געמ
 .ָאװָאדָארָאג ןטסטלע םעד טרעלקרעד רע טָאה -- ...ןרעוו

 טלַײעג עטאט סעלעייל טָאה -- ,ןעמוקעגנַײרא טשרע רימ טימ --
 .ןגָאז סעדייא

 -וװעשָאכ יָאװָאדָארָאג רעד טָאה -- ,ץלא סייוו ךיא !סייוו ךיא --
 ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא קיד

 ןוא םורא םיא טמענ עקטָאנ ןוא -- ...גנורּפש א וט ,ןעמלאק --
 ,ריט רעד וצ םיא טימ טייג

 .ָאװָאדָארָאג רעד ךָאנ םיא טַײרש -- ...םוא ךיז רעק ,וד ,ייה ---
 טַײרש רע ןוא --- ...ריט יד רָאנ םיא זַײװ ךיא ...ָאד ןיב ךיא --

 יג וד -- :ןטַײװרעדנופ ןרעה לָאז יָאװָאדָארָאג רעד זא ,רעכעה ךָאנ
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 ןוא -- !עטוג -- ..לגייב עטוג זיא םיא אב ,יירעקעב ןיא קרעט םוצ
 ןריּפאּפ טימ סענעשעק עלופ טראּפשעגנָא ןענעמלאק ןיוש טָאה רע

 ןסע ןרימ ןוא .עמָאדא רעד ןיא ןגיל "יי; ןגעמ רעטציא --
 .לָאק ןפא ךיוה טלטרעוװעג ךיז לטָאמ טָאה --- ,לגייב

 .ןסָאריּפאּפ טימ ןעמוקעג זיא לרעב
 ןוא .בָאגסױא ןָא ,ןצנאגניא טקעטשעגּפָא ;גנונעדרָא ןיא ץלא --

 דלאב טגנערב רע -- ןבעגעגסיוא ןצנאנגניא ךיוא טָאה ןעמלאק
 .?סעּפע ךָאנ ףראד רעוו ...לגייב

 .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עלא
 ,טרעפטנעעגּפָא טסעפ עקטָאנ טָאה --- !ןייר --
 ,לגייב לטניב א טימ ןַײרא זיא ןעמלאק
 ענַייז קידנסַײבנַײרא ,ןַאטעג גָאז א לקצאכ טָאה -- !עריוועככ --

 -ייוש טינ רימ ןלָאז רעטציא-יא -- .לגייב ןשירפ א ןיא ןייצ עטיירב
 גָאא א ןוא לימ ןופ לגייב םעד ןעמונעגסיורא טָאה רע -- ?ןע-עעג
 ענייר ,טרעטאּפעגּפָארא ץלא ןבָאה רימ דלאביוו -- :רעטרעװ ןָאטעג
 .ײןזָאלּפָא ךַײלג זדנוא לָאז עמ זא ,למוט א ןכאמ רימָאל זיא ,ןשטנעמ

 יד וצ ןָאטעג זָאל א ערוועכ ךיז טָאה טנעה יד ןיא לגייב יד טימ

 :ןעיָאװָאדָארָאג
 ןליו רימ -- !עלַאװענ א ראפ סָאװ ?ָאד זדנוא ןעמ טלאה סָאװ ---

 ?ןעמונראפ זדנוא ןעמ טָאה סָאװ ...קעווא ןעייג רימ ...רעמ ןטראוו טינ
 זיא רעמיצ ןקיטַײז ןופ .טלעטשעגפוא ךיז ןבָאה ןעיאוװָאדָארָאג יד

 רעד ּוװ ,לשיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ינשטָאדָאלָאקָא ןא סיורא
 .ןסעזעג זיא רעביירש

 ןזָאלּפָא םיא אב ןטעבעג ןוא טגיינראפ ךיז טָאה עטאט סעלעייל

 .רעטכָאט ןַײז
 ?רעטכָאט ןַײד זיא רעוו ---
 .ןעגנאגעגוצ זיא עלעייל

 א טימ ןָאטעג ךאמ א ןוא טלכײמשעג .ןָאטעג קוק א טָאה רע

 ;טנאה
 יא יע ,ייג =--

 טָאה -- ..ענַײמ עטנעקאב ..ָאד סעטרעוואכ ייווצ עריא ןוא ---
 ןוא ןעקנאכ ףא ןזיוועגנָא טָאה עלעייל ןוא ,ןבעגעגוצ עטאט סעלעייל
 .ןעלדנייש

 -נוא עלא ןענַײז -- ?סָאװ ראפ ?ָאד רימ ןציז סָאװ -- רימ ןוא ---

 .סעליוק טימ ןעגנורּפשעגרעט

 .טנעה יד טימ טלעטשראפ ךיז טָאה לעטאריזדאנ רעד

 ...ןליופאב בָאה ךיא טינ .יךאז ןַײמ טינ טא
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 .רעמיצ ןקיטַײז ןיא קעווא קירוצ זיא רע ןוא
 סעלעייל ןטארעג יָאװָאדָארָאג א טָאה -- ..ךיג ייג ןוא םענ --

 וװָאנָארימ רעדייא ,שראמ םָאגעב זיא ,ןסייהעג טָאה רעד -- ,רעטָאפ
 ןוא ןעלרעב וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה --- ,ךיוא ריא ןוא ...ןַיײרא טעוו
 ...סנטַייצאב רעסעב ּפָא ךיז טגָארט -- ,ןענעמלאק

 ,לרעב טכאמ --- ...עריומ טינ ןבָאה רימ --
 ןעועג םענעגנָא טינ ריא זיא'ס -- ןטלאהראפ ךיז טָאה עלעייל

 :טּפוטשעגרעטנוא יז טָאה לטָאמ רָאנ ,ןיילא ןייגוצקעווא
 ..ןייג דלאב ךיוא ןרימ ,ליײװרעד ייג וד ---
 -ָאלָאקָא רעטייוצ א ןעגנורּפשעגסױרא זיא רעמיצ ןקיטַײז ןופ

 ,טרעדַײלשעגסיורא ןטרָאד ןופ םיא טלָאװ רעצעמע יו ,ינשטָאד

 כ

 יד .טקאּפעג לופ ,ךיוה ,ראווג א ינשטָאדָאלָאקָא ןא --- ווָאנָארימ
 ןַײז ןופ טגָארט ץיה ,טנוזעג .ןטַײז עלא ןופ םיא ףא טמאלפ םרָאפינוא
 -- טנעה ,קילאג ןצילב ,עזייב ,עקנילפ --- ןגיוא ,םענָאּפ ןטיור ןלופ
 ,עגאּפש רעד ראפ רעטפָא ךיז טּפאכ ענייא ,עקִיורמוא ,עסיורג ענדָאמ
 טכוז ןוא ןרָאצ ןיא לייוװרעד טפמערק ןקידיײל רעד ןיא עטייווצ א ןוא
 ...ןּפאכוצנָא סָאװ סיוא

 ךיז טָאה רעטסטלע רעד .ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה ןעיאװַאדָארָאג יד
 :ןוװָאנָארימ ןיא ?ןסעגעגנייא, ןגיוא יד טימ

 עסיורג יד ןוא ,טמורב לָאק סָאד --- ?םילָאוװּונעמ יד -- ָאד --
 ?טכארבעג -- .קידנעָארד ןוא קיכליה וצ ןעּפוט סיפ ערעווש

 ,..קיצנאווצ --- ראוטָארט ןקניל ןופ !יוזא טקנוּפ --
 פאפ ,ןסע טכארבעג ,ןעמוקעג ןיילא ןענַײז רָאּפ ענעי ןוא --

 ...םענָאּפא ,םיוויורק ...ןסָאר
 !סיור-רא !ייז ןבַיײרטסיױרא ---
 רעד ןיא ,ריט ןיא רָאנ ,ןָאטעג זָאל א גולפ ןיא ךיז טָאה רָאּפ יד

 ,ןטסיופ יד קידנפמערק ,טלעטשעגּפָא ךיז יז ןבָאה טַײקלקנוט
 לעװ ךיא -- ,טמורבעג ןדירפוצ ווָאנָארימ טָאה --- ...יוזא טָא --

 רע טָאה -- !רעהא ,ונ ...ייז לע ךיא ..ששיפ יד יװ ,ןעגנאפסיוא ייז
 .ןעלקצאכ ןגעקטנא ןָאטעג קנּוװ א טסיופ ןצנאג ןטימ

 -טנא סיפ יד טימ ןָאטעג עּפוט א זייב רע טָאה -- ?רעקורד א --
 ,םיא ןגעק

 ...רעבראג א -- רעקורד ןייק טינ --
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 ?ָאד ןאראפ רעקורד --
 רעקורד רעד עקבייל ןוא ,ןעירשעג עלא ןבָאה -- ..ָאטינ --

 .ָאטינ זא ,ןעיײרש עלא דלאביוו ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ךיוא טָאה

 עג ךיז ווָאנָארימ טָאה --- ..!רעהא טיג רעקורד א ..!רעקורד א --
 ,טנעה עסיורג יד ןביר

 .טלכיימשעג ערוועכ טָאה -- ...רעקורד ןייק ָאטינ ...ָאטינ --
 -ָארימ טָאה -- ,סענעשעק יד ןיא ןַײרא םיא ךירק !ןיקשָארימ --

 .ןעירשעגסיוא ווָאנ
 אװָאדָארָאג רעד טָאה -- ..ךעלעבעוש לקעּפ א ..לכיט א --

 .טניפעג רע סָאװ ,ךייה רעד ןיא ןפורעגנָא
 ..!לָאשּפ !סיורא םיא בַײרט --
 ןעגנאגעג טלַײעג טינ זיא ןוא ערוועכ וצ טלכיימשעג טָאה לקצאכ

 .ריט רעד וצ

 קנּוװ רעדעי .ןעקבייל וצ ןָאטעג קנּוװ ןלענש א טָאה ווָאנָארימ
 ןופ טסיופ ןטפמערקעגנָא םעד טָאה רע רעדָא :יוזא ןעוועג זיא רענַײז
 ןעמעוו ןגעקטנא ןָאטעג סיר א טסאה ןצנאג ןטימ טנאה רעקניל ןַײז
 טָאה רע רעדָא ,טרָא ןַײז ןופ ןסַײרּפָא לָאמאטימ םענעי לָאז רע יוװ
 -טנא עגאּפש רעד טימ ןָאטעג רעדַײלש א טנאה רעטכער רעד טימ
 .ףיט ןכעטשנַיירא םענעי ןיא לָאז רע יוװ ,ןצעמע ןגעק

 !יופט ?לרעטסוש א ?לרעדַײנש א --
 סָאװ ,ןַײז לָאז :ןיהא ןוא רעהא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה עקבייל

 ...רעקורד ןייק טינ יבא ...טלעפעג םיא
 :טגָאזעגרעטנוא ןעמ טָאה טַײז רעד ןופ
 ...רעדַײנש א --

 אב זיא יײצילָאּפ יד ..ןענַאמרעד וצ טניולעג טינ טָאה רעקורד א

 טעז עמ ..טפירש םעד ראפ -- רעקורד יד ףא ןעוועג זייב סרעדנוז

 ...רעקורד א ךָאנ םיא טשרוד'ס --- ןוװָאנַארימ ףא ךָאד

 ןפא ןעירשעצ ךיז רע טָאה -- ?וטסקוק סָאװ !סענעשעק יד ןיא ---

 .יַאוװָאדָארָאג

 סעקביײיל ןיא טקאהעגנַײרא טנעה עדייב ךיגרעדפא טָאה רענעי

 ןצנאגניא לקער סָאד זא ,טנכערעג ןיוש טָאה עקבייל ןוא ,סענעשעק

 ..ןכירקעצ טנעה יד רעטנוא םיא אב טעוו
 .רעגייז א יי

 י!ןָא-ָאו !סיורא םיא גָאי ...רעגייז ןַײז עמאמ סדעש םוצ --

 ןזיוועגנָא סאק טימ רש טָאה -- ..םענ א ביג ןקניצראווש םעד --

 ,..טוד-וג ...טוג סיוא םיא ּפאט ןוא --- ,ןעקטָאנ ףא
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 -ַָארימ ןוא ,סענעשעק עלא טרעקעגסיוא ןיוש םיא טָאה ןיקשַארימ

 :ןעירשעג טָאה ווָאנ

 -ורד יד ?ןזיײװ ייז לע ךיא !לענש !ןָאטסיױא רע לָאז לוויטש יד --

 ..!םילָאוװונעמ יד ,ןטלאהאב ייז ןבָאה רעק

 ןבָאװ ערעדנא ןוא ,טלכיימשעג ערעדנא ןבָאה םירעכָאב יד ןשיווצ

 יד קירעיורט ןבָאה ךעלדיימ .ןּפיל יד ןסיבעגנַײא ,טמירקעג זייב ךיז

 .טעילוטעג ךיז םענייניא עלא ןוא טזָאלעגּפָארא ןגיוא

 יד ןכָארבעג ןוא עטלא יד ערעמ ןיירא קיטכיזרָאפ זיא ריט ןופ

 .טנעה

 ךיז יז טָאה ,ןעגנאגעג ריט רעד וצ זיא סָאװ ,ןעקטָאנ ןגעקטנא

 :טדערעצ

 ןא -- ַאד זיא עלעּפיצ ןַײמ זא ,טגָאזעג רימ טָאה עמ ?אהזיאה --

 ףא זיא עטאט רעד זא !ןַײרא סע טלאפ עמ ןיהּוװ !קילגמוא ןא ?סעמע

 ...טלעוו-רענעי

 יז ליטש רעד ןיא רע טָאה -- ...ןזָאלּפָא יז ןעמ טעוו דלאב --

 .ןקיוראב טלָאװעג

 ןעירשעצ ךיז ווָאנָארימ טָאה --- ?וטספראד סָאװ -- וד !גייווש --

 .רעטלא רעד ףא

 ןוא ,ןעמ טעברא ךָאו א ...ךָאנ דניק א ...רעטכָאט ןַייײמ ,לצערָאּפ ---

 ,,.טינ ךיוא ריא טזָאל ...ןריצאּפש עליו א סעבאש רָאנ

 -יג ?ענייד זיא ערעסַאװ ...ןריצאּפש ...קיטש ערעַיײא ןסייוו רימ --

 ..?ךעלריּפאּפ ןוא !רעכ

 א טנאה א ראפ ןעמונעגנָא עטלא יד טָאה -- ...יד טָא ,יד טָא --

 טימ ,שקניראד א ,עכיוה א ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ גנוי

 .םענָאּפ סאלב א

 ...עקידנריצאּפש יד ,ּפאט א יז ביג !ןיקשָארימ --

 סעּפע .טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןבילבעג ןייטש זיא ןיקשָארימ

 טָאה סָאוװ ,לדיימ ןסאלב םעד ראפ טמעשראפ לָאמאטימ ךיז רע טָאה

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטלא רעד ראפ טמעשראפ ךיז ,ןָאטעג רעטיצ א יוזא

 יד ךָאנ וצרעד -- ןוא ,ןגיוא עטשימעצ טימ ןָאטעג ףרָאװ א סיורָאפ

 רענייא יו עלא ןָאטעג לסיירט א לָאמאטימ ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעכָאב

 .רעטרע ערעייז ןופ טלעטשעגפוא ךיז ןבָאה ןוא

 ײברעד טּפאלקעג ןוא טכאלעצ ווָאנָארימ ךיז טָאה -- !אכזאכ --

 ענַייז ןופ סעוװעילַאכ עטצוּפעגסױא עגנאל יד רעביא עגאּפש רעד טימ

 .ייעלעווייקענ א ראפ ןקָארשרעד ךיז ,אכ-אכ -- :לוויטש

 ...דניק א ,לדיימ א זיא יז !לצערָאּפ --
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 ,עפיישאכעמ ,ייה ...יז זיא לדיימ א ...יז ןָאק ןעווערדנילש ןוא --
 וד סָאװ ,ץלא ןעגנאלרעד רימ טסלָאז וד רעבָא .ּפאט א ןיילא יז וט
 ...ןעניפעג טסעוו

 ,לדיימ עקירעטיצ סָאד טַײז א ןיא טרעקענּפָא טָאה עטלא יד
 ןעירשעג רע טָאה -- !יז עװעליּפשעצ !עװעליּפשעצ --
 יד טימ טעירקסעג םירעכָאב יד ןבָאה -- ,םיא ףא עפייגאמ א --

 ,ןייצ
 עג יונעג טינ סע טָאה ןיילא יז .טנייוועג ,ךיז טכוד ,טָאה עלעּפיצ

 טנעה עקידרעטיצ עריא ףא טָאה עטלא יד רָאנ .רעדיוש ריא ןיא טליפ
 .סנּפָארט עמעראוו טריּפשרעד

 ןופ לדיימ א ,עשיר ןעִירשעגסיוא שירעטסיה טָאה -- !ײא ,ַײא --
 -עג ךעלטנעה יד טימ ןוא ןגיוא יד טכאמעגוצ טָאה ,רָאי ןצכעז-ןצפופ
 .ינק עריא ףא טשטאּפ

 רעבָא !קעווא ...ךיוא עקשטָאװָאדישז יד וצ םענ ,עפיישאכעמ ,ייה ---
 ...ךוז ,ךוז ךעלריּפאּפ ...ןעניפעג וטסעװ ,ךוז ,ךוז ,ךוז ...טוג סיוא יז ּפאט

 ןוא לדיימ סָאד טעלגעג ,טיירדעגמורא סעּפע ךיז טָאה עטלא יד
 ;טדערעג ךיז ראפ

 טלאפ עמ טנעה אראפ סָאװ ןיא !קילגמוא אזא !קילגמוא אזא --
 ..!ןיירא סָאד

 .:!ןַא-ָאװ !סיור-רא ...עשּפ ...עשּפ ,ףעשיק ןייק טינ טרָאד ךאמ וד ---
 -עביא יד ןוא ,רעטכַאט ריא ןעמונעג טנאה א ראפ טָאה עטלא יד

 :ךיוא ןעשיר טּפוטשעגרעטנוא ןבָאה עקיר
 גיב ,ייג ==

 םעד ןעגנורדעגכרוד ןבָאה ןגיוא עקיטשרוד ענעפָאלעגנָא סווָאנָארימ
 :םענייניא טעילוטעגפיונוצ ךעלדיימ ַײרד -- לקניוו ןיא ליונק ןשלדיימ
 ןופ ןוא ,לדנייש עקנאלש סָאד טַײז ןייא ןופ ןוא ,טימ רעד ןיא עקנאכ
 ןוא קיריג ךיז ןבָאה ןקילב ענַײז .עבָארג יד עקרָאס --- רערעדנא רעד
 טָאה ,ךיז קידנענילכראפ ןוא ,וועלייכ ןיא ךעלטיינק יו ,טמאלפעצ טעפ
 :טגָאזעגסיורא ךיוה רע

 ..ןיילא ןיוש ךיא לע יד טָא --
 ןָאטעג ףרָאװ א טכָאקעצ לטָאמ טָאה -- ..ןבעל יוזא וטסלָאז --

 טיהעג ,ןבעגעג גנוטכא טַײצ עצנאג יד םיא ףא טָאה לטָאמ .טַײז א ןיא
 -סול עקידרעירפ ןַײז ןוא ,ןקילב ןוא קימימ יד -- ןעגנוגעוואב ענַײז
 ץלא םיא טָאה'ס ןוא ,םיא ןופ ןָאטעגּפָא רעמ ץלא ךיז טָאה ענימ עקיט
 וטסלָאז ,ךא -- ,ּפָאק םעד טציהעג סעּפע ןוא טכארבעגפוא רעקראטש
 ,ןָאטעג גָאז א לָאמארעדיוו רע טָאה -- ..ןבעל יוזא

 .סיוא וָאנָארימ טָאה --- ,יקסווָאדישזיָאּפ טרָאד טלּפערּפ רע --

503 



 ..ליוה ךיז ןָאטסיא ןוא !עדרָאמ יקסווָאדישז !רעהא -- ,ןעִירשעג

 !טעקאנ

 ןסיבראפ ייוו זיב טָאה ןוא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ץילב א טָאה עקנאכ
 .טרעקעגּפָא טמעלקראפ ךיז ןבָאה ךעלדיימ ערעדנא יד .ןּפיל יד

 --- ןטינשעגּפָא טסעפ לטָאמ טָאה --- ןָאטסיױא טינ ךיז לעװ ךיא --
 ..ןעמעלא ןוא ?ןעמונראפ ךימ ןעמ טָאה סָאװ ?ךימ ןעמ טכוזאב סָאװ
 ,..ךיז ןעוועקעידזיא

 װָאנָארימ טָאה -- ..לדא רעמַיאלָאשורעי ,טינ ךיז ייגעצ וד --
 רעטקערטשעגסױא רעד טימ טלעטשעגּפָא םיא ףא טירטפוא סלטָאמ
 א ףא ןָאטעג פאלק א ךיוא ריא טימ םיא טָאה ןוא ןגעקטנא עגאּפש
 .טַײז

 לענש ךיז טָאה לטָאמ .ןעגנורּפשעגרעטנוא קידטעּפמיא זיא עקנאכ
 ;:לשיט םאב רעבַײרש םוצ ןָאטעג רעק א

 -עג ךימ טָאה עמ זא ,לָאקָאטָארּפ א ןבַײרשנָא רעדָאפ ךיא ---
 ןוא ךעלדיימ יד ףא ןזיוועגנָא רע טָאה --- ,סעדייא ןענַײז טָא ...ןגָאלש
 ,םירעכָאב רָאּפ א

 --- ,רעטכעלעג א טימ ןעירשעגסיוא ווָאנָארימ טָאה --- !ןיקשָארימ --
 -- ןענאדנופ סיורא םיא רעדַײלש ןוא ענעשעק ןיא ּפאט א םיא וט
 ,.!סיור-רא ...ןקאנ-ןוא-זדלאה

 :ןָאטעג גָאז א ןוא ךעלדיימ יד ןעגנאגעגייבראפ זיא לטָאמ
 ..ָאד ןענַיײז רימ --- עריומ ןייק טינ טָאה --
 -יילע ,ןיקשַארימ --- .טמעראילעג ווָאנָארימ טָאה -- ,סיור-רא --

 ...םירעכַאב עקירעביא יד טימ ּפָא ךיז רעטאּפ ןוא ...סיורא םיא רעד

 ערעדנא טימ ריט טַײז רענעי ףא ןבילבעג ןייטש רעבָא זיא לטָאמ
 .סיוױא ןלעװ עלא ןענאווזיב ,טראוועגּפָא ךיוא ןבָאה סָאװ ,םירעכָאב
 :ןעמלאז ןפָאלעגנָא טעּפָאסראפ זיא דלאב

 ?לטָאמ ,ךיז טרעה סָאװ --
 -ימ ,וטפוא ןַײז זיא סָאד --- ,לווונעמ רעד ,םעקיונ ךיז זיא רע --

 ,..םורא טכוז רע ןוא ...ראוטָארט םעד ןעמענראפ וצ ,סווָאנָאר
 ?ָאטינ טשינרָאג םענייק אב ןוא ---

 עקנאכ ...ךיז טעוועקעידזיא רע רָאנ ,טקינײרעגּפָא רעִירפ ,ָאטינ --
 ...טנעה יד ןיוש טיירג

 ,ריט ןיא ןַאטעג סיר א ןעמלאז ךיז טָאה -- ?ָאד זיא עקנאכ --
 רעמ סָאװ ,עז וד -- .ןטלאהענּפָא לטָאמ םיא טָאה -- !טראוו --

 ,..טנעָאנ ָאד ןַײז ןלָאז םירעכַאב
 -עצ ךיז ןעמלאז טָאה -- ..ןגָארטעצ יײצילַאּפ יד םיא לע ךיא --
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 םירעכָאב ןפורעג ,לסעג ןיא ןוא ףיוה ןיא ןָאטעג זָאל א ךיז ןוא טמאלפ
 ,..ןַייז טיירג --- רעהא

 א טריפעג טנעה יד רעטנוא ןעיָאװָאדָארָאג ייווצ ןבָאה ףיוה ןיא
 -עג ןוא ןטעב טזָאלעג ךיז ןוא טרעדַײלשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעקיש
 ערעכיז ןוא עקיצנייא ןַײז יו ,*!רעטסײמצילָאּפ !רעטסײמצילָאּפ, :ןעירש
 ,ףליה

 לקנעב ןפא טצעזעגקעווא םיא ןעיָאװָאדָארָאג יד ןבָאה רעמיצ ןיא
 טָאה יָאװָאדָארָאג א סָאװ ,לטיה ןַײז ןבעגעגּפָא טנאה ןיא םיא ןוא
 ןרעביא ןָאטעג ץימש א לטיה סָאד טָאה רעקיש רעד .טכארבעגטימ
 ;ןעירשעצ ךיז ןוא רעמיצ

 !רעטסײמצילָאּפ !רעטסײמצילָאּפ ---
 ,טמורבעגסיוא ווָאנָארימ טָאה --- !טיצ ---
 ?ָאד זיא ןָאאראפ רעד ,א --
 ..!?וטסליוו ןייצ יד ןיא --
 .ןעירשעגסיוא ןעמונאב רעקיש רעד טָאה --- !רעטסײמצילָאּפ ---
 ןליופאב גנערטש ווָאנָארימ טָאה -- !קסיּפ םעד םיא קעטשראפ --

 אב טַײטאב סָאד סָאװ ,טסּוװעג ,םענָאּפא ,טָאה רענעי .יאוװָאדָארָאג א
 -עגניירא ךַײלג טָאה ןוא קעװא ץעגרע ןיא זיא רע ןוא ,ןווָאנָארימ
 ןוא ,ןעוועג טינ סַײנ ןייק ךיוא סע זיא רעקיש ןראפ .םעזעב א ןגָארט
 :ןעירשעצ רעקראטש ךָאנ ךיז רע טָאה ,ןעזרעד סע טָאה רע יו

 !רעטסײמצילַאּפ ---
 טקעטשעגנַײרא ןיוש םיא ןעמ טָאה ליומ ןטנפעעגפוא םעד ןיא רָאנ

 ןוא ,ןדנובעגפיונוצ ןענַיײז ןעלטיר יד ּוװ ,טַײז רעד טימ םעזעב םעד
 קירעזייה םיוק טנָאקעג סיורָאפ ךעלטעלב עטראדראפ יד ןיא טָאה רע
 ךיז טגעלפ עקירעביא סָאד ןוא ...?ײמצילָאּפ, ;ןעלמרומסיוא ּפמעט ןוא
 ,םעזעב ןופ קע ןטימ ןעמאזוצ ליומ ןיא ןענילכראפ םיא אב

 קע רעד ןוא ,טרעטאמעג ךיז רע טָאה --- ..!יימצילָאּפ .,,יײמצילָאּפ ---
 -ָאדָארָאג יד ...ףָאס סרעטסײמצילָאּפ םעד ןגרָאװראפ טָאה םעזעב ןופ
 ,טלכיימשעגוצ ןבָאה ןטַייז יד ןופ ןעיאוו

 ןגױא עקידנעשזדנָאלב טימ רעקיש רעד טָאה ,ךיז קידנרעטאמּפָא
 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגמוא קידנרעיודאב טָאה רע .םורא ץלא טכארטאב
 ;םיוק טלמרומעג ןוא רעגניפ ןטימ טעכָאפעגמוא

 ,..זייל טכוז'ר ...ָאדָא ,..טקינַײּפ רע ,ָא --
 א םיא טָאה ןוא ןָאטעג ןַײרּפש א קיכליה ןוא טסעפ טָאה ווָאנַארימ

 א ךיז טָאה רענעי זא ,עקטעּפָאל ןרעטנוא טסיופ ןטימ ןָאטעג קעטש
 :ןעירשעג רענעגרָאװרעד א יװ ,לכרָאכ א טימ ןוא ןָאטעג לסיירט
 .טַײז רעד ףא ןלאפעגמוא זיא ןוא *.,.יימ-צילָאּפ ,.!יימ-צילָאּפ ,
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 קידרעּפָאה ןוא טגיילראפ סענעשעק יד ןיא טנעה יד טָאה ווָאנָארימ
 טלעטשעגּפָא עלַײװ א ךיז טָאה ,ךעלדיימ יד םורא טזַײרּפשעגמורא
 -עגנויליוו רע טָאה ,טימעג ןכָארבעג רעייז סעכאהעל ,ןוא ייז ןגעקטנא
 ".יאצאצ, ;טגָאזעגסיױורא בָארג ןוא שיר

 ריא ןיא ךיז טָאה ץראה סָאד ןוא ,טשטיינקעגפיונוצ ךיז טָאה עקרָאס
 -פוא ץראה סָאד טָאה ,טרעקראפ ,ןעלדנייש אב ןוא ,טעיײטראפ ץעגרע
 עטזָאלעגּפָארא עריא ,קִיור ךעלרעסיוא ןעוועג זיא עקנאכ רָאנ ,ןגָאלשעג
 יו ,רעגניפ עריא ןופ ןציּפש יד טגנערטשעגנָא טקוקעגוצ ןבָאה ןגיוא
 יד --- ןגיוא יד ןעּפארדסיוא םיא טעװ יז -- ...לגענ יד ןפראש לָאז יז
 ...ןגיוא ענעפָאלעגנָא

 ןוא טרענודעג וװָאנָארימ טָאה -- ..!סיור-רא !עמאמ סדעש םוצ --
 טמוק ,סרעדנילש ,רעטציא -- .ןעקשיומ רעכַאב ןטצעל םעד טגָאיעג
 ,ךעלדיימ יד וצ ןעירשעג רע טָאה --- !ריא

 טלעטשעגסיורא ךיז עקנאכ טָאה ,ייוצ ערעדנא יד קידנלעטשראפ
 יד .ןגױא ענעדָאלעגנָא טימ עטקורעגנָא ןא ,עטרעדורעצ א ,סיורָאּפ
 יד טימ רעטסעפ ךָאנ ךיז טָאה יז ןוא ,טקירדעגפיונוצ יז טָאה ןטסיופ
 .ןענאטשעג זיא יז ּוװ ,טרָא םעד וצ טסערּפעגוצ סיפ

 !רעה-א !רימ וצ ---
 -עגפוא רעד ןיא ןעירשעגניירא לטָאמ טָאה -- !ךעלצעזעג טינ --

 ...יורפ א ךָאנ טקיש -- .ריט רעטלארּפ
 ןָאטעג סיר א ךיז וָאנָארימ טָאה --- !טאקָאװדא יקסווָאד-ישז --

 -עצ א ,רעטיור א ןוא -- ...ןצעזעג ןזַײװ ךַײא לעװ ךיא --- .טרָא ןופ
 ןא ראפ יז טָאה ןוא ןעקנאכ וצ ןָאטעג זָאל א ךיז רע טָאה ,רעטמאלפ
 .ךיז וצ ןָאטעג סיר א לברא

 ,ןטלאהעגפוא ןוא ןעמונעגנָא טנעה יד אב טסעפ םיא טָאה עקנאכ
 .ןעגנאווצ טימ יו

 ,לגָאה רעקראטש א יװ ,ןבָאה ףיוה ןופ רעטצנעפ ַײרד עלא ןיא
 .קידנעָארד ןוא דנאנאכָאנ טּפאלקעג ןטסיופ ןוא רעגניפ

 םערוטש א יװ ןוא ,טנעה סעקנאכ ןופ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה רע
 :טזָאלעג ךיז רעטצנעפ יד וצ

 !ריט יד ןראּפשראפ ..!ךַײא לעװ ךיא --
 וצ ןפָאלעג טנאה רעטקערטשעגסיוא ןא טימ רע זיא טציירעצ ןוא

 סעּפע ןוא ןגױצעגנָא ,לדנייש ןענאטשעג ןיוש זיא ריא ןבעל .ןעקנאכ
 ןטימ ןָאטעג סיוטש א טנעה עדייב טימ םיא טָאה יז --- קידנטראווסיוא
 -עגסיורא רעדיו ךיז טָאה עקנאכ .םעלק ןוא ןַײּפ ןופ טעּפמיא ןצנאג
 ןקראטש ריא טימ ןָאטעג עּפוט א טָאה ,ןעלדנייש ןופ סיורָאפ טקור
 :לאג טימ ןָאטעג ץירּפש א ןגיוא ענעדָאלעגנָא עריא ןופ טָאה ןוא סופ
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 ..ןעלגנאר ךיז ןרימ !טגאוועג טינ ---
 ןוא ענבירד רעדיוו ןבָאה ףיױה ןופ רעטצנעפ יײרד עלא ןיא ןוא

 ןבָאה ריט רעטכאמראפ רעד ןיא ןוא .טּפאלקעג רעגניפ דנאנאכָאנ
 ,סרעמאה ערעווש יו ,טצעזעג ןטסיופ

 ,,!יימצילַאּפ ..!ימצילָאּפ --

 ךיז טָאה ןוא לשיט ןַײז ןופ טלעטשעגפוא ךיז טָאה רעביירש רעד
 ,טקוקעגמורא טלמוטעצ

 ןרעדנא ןפא רענייא טקוקעג טשימעצ ןבָאה ןעיַאװַאדָארַאג יד
 -עג עגאּפש רעד טימ ווָאנָארימ טָאה --- !ידישז !לאהאק ,ךא --

 רע טָאה טעשויעצ ןוא ,ריט ןגעקטנא ,רעטצנעפ יד ןגעקטנא טעָארד
 ,טנאה רעטײרּפשעגסױא ןא טימ ןעקנאכ וצ טזָאלעג רעדיוו ךיז

 ,,!זזררר-רריט ...ריט ...ריט --

 ןַײז ןיא טשטעווקראפ טאהעג גנאל ןיוש טָאה ןסיורד ןיא לרעב
 -עגנייא ךיז רע טָאה ןגיוא יד טימ ןוא ,ןייטש ןשּפיה א טסיופ ןסיורג
 ךיז טָאה ווָאנָארימ רעטזיורבעצ רעד סייב ןוא -- ,ןביוש יד ןיא ןגיוז
 טָאה ,טנאה רעטקערטשעגסיױא סיורָאפ סעקנאכ זיב טרעטנעענרעד
 ,טזָאלעגּפָא ךיז טשטעװקראפ םיא ןיא ןיטש ןטימ טסיופ סלרעב
 -עצ ,טרעדורעצ ךיז ןבָאה ןביוש ...רעטצנעפ ןרעביא ץעז א -- ןוא
 ןבָאה ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןוא ,טרעטיצעג טָאה זָאלג ,טלסיירט
 ןלאפעג ַײרעשטשירט א טימ ןוא ןגיולפעצ ךיז ,ןסָאשעגסיורא

 -יצ ןקיטַײז ןופ ,קירוצ ףא ןָאטעג רעדַײלש א ךיז טָאה ווָאנָארימ
 .וואטסירּפ רעד ןעגנורּפשעגסױרא ןגעקטנא םיא זיא רעמ

 .ןעירשעג רעכעה רעקיש רעד טָאה --- !ײמצילָאּפ !יײמצילָאּפ --
 םעד ןגעקטנא ןגיוצעגסיוא ןבילבעג ןייטש ןענַײז ןעיִאװָאדָארָאג יד

 ,וואטסירּפ

 ?ריד אב ָאד זיא סָאװ !וןָאנָארימ ---
 ןבָאה ..טינ ךיז ןזָאל סערדנילש יד ...טנוב יקסווָאדישז א --

 -נאג רעד ןוא ..טנאה רעשלבצנאמ א ראפ ןעמוקאב עריומ לָאמאטימ
 ...ףיוה ןיא טעוועשוב לאהאק רעצ

 וואטסירּפ רעד טָאה -- ..וָאנָארימ ,קעסייא ןַײד ןטָארעג טינ --
 ?ןענופעג טינ טשינרָאג --- .ליטש רעד ןיא טלכיימשעג

 ...םענייא זיב עלא ...ייז לע ךיא --
 !יײמצילַאּפ ---

 יד ןליפאב גנערטש וואטסירּפ רעד טָאה -- ּוּפָא םיא טריפ --
 --.ןבעגעגוצ ליטש רעד ןיא רע טָאה --- ,וָאנָארימ --- ,ןעיִאוװָאדָארָאג
 ,..טינ ןעמ ףראד -- למוט א ..,למוטעג סיורג ןָא
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 ןָאטעג ךאמ א רע טָאה דלאב .טלכיימשעגוצ טָאה וואטסירּפ רעד
 | :טנאה רעד טימ

 ...םעליוא ליפוצ ...למוטעג ןָא ..לָאמשרעדנא ןא ףא סע זָאל --
 ןַיײרא ףור --- ,יָאװָאדָארָאג א ןָאטעג ףור א רע טָאה -- !סאלוו --

 ןוא ..טציא קעסייא רעד ַײדעק טינ ...ןכוזמורא ייז יז לָאז ,בַײװ ןַײד
 אב טסערא ךָאװ א ןוא ,ןּפאכ -- ,ןביוש יד ןכָארבעג ןבָאה סָאװ ,יד
 .ןרעדעי ײצילַאּפ רעד

 ,םאט טימ ןבעגעגוצ ווָאנָארימ טָאה -- ..!לצעלּפרעטניה א ןוא --
 -טיירב א ,ןכעק עגיה יד ,בַײװ ןַײז טימ ןעמוקעגניירא זיא סאלוו

 .סנגיובנלע עליוה יד זיב עטיור ,טנעה עבָארג טימ יורפ עכעל
 ...ןעניפעג טסעװ וד סָאװ ..,רימ זַײוװאב ןוא ,סיוא ייז ּפאט ,םענ --

 ...ענעטלאהאב ןריּפאּפ
 -רָאס טלעטשראפ ערטסקע רוגיפ רעטיירב ריא טימ טָאה יורפ יד

 ןעיליּפשפוא יז ןעמונעג ןוא ןגױא עשלבצנאמ יד ןופ ןעק
 ,עידָארָאהאלב עשאוו ,טשינרָאג ָאטינ --
 .ןעלדנייש ראפ ןעמונעג ךיז טָאה יז
 סָאד -- .ןעירשעג װָאנָארימ טָאה -- ..טוג סע ךאמ וד --

 ,,,לדיילק
 ...עידָארָאהאלב עשאוו ,דנאש א --
 עטנוזעג יד ,ענעי ןוא ..ךיז ןעמעש וצ סָאװ ייז ראפ ָאטינ --

 ...קיטש

 .קיכליה ןוא ןגעקטנא ןגיּפשעג טָאה עקנאכ

 .טרעזייבעג ךיז וואטסירּפ רעד טָאה -- !טינ ןעמ טַײּפש ָאד --

 ןָאטעג סיר א ךיז וװָאנָארימ טָאה -- ...ריא לעוװ ךיא ---

 ,טנוה א יװ ,ןפורעגּפָא םיא וואטסירּפ רעד טָאה -- ּוּפָא זָאל --
 .טינ סע טגנאלראפ סָאבעלאב רעד ןעוו ,סיר א ךיז טוט סָאװ

 ,טריטרָאּפאר ךיג יורפ 'סאלוו טָאה -- ,טשינרָאג ָאטינ --
 רעד ףא ןזיועג טנאה א טימ ךעלדיימ יד וצ טָאה וואטסירּפ רעד

 ,ריט
 טעװ ,יוא -- .ןגיּפשעגסױא קילאג עקנאכ טָאה -- !םילָאוװּונעמ ---

 ..!ןלאפ ..!ןלאפ טריא !ןלאפ ריא
 ןוא ףיוה ןיא ןפָאלעג ןגעקטנא ייז ןענַײז לרעב ןוא לטָאמ ,ןעמלאז

 -ייז םירעכָאב .ןגָארטעגסױרא טנעה יד ףא טאמיק רעיוט ןכרוד ייז
 ןוא ,למעזעג א רעדיוו ןבילקעגנָא ךיז טָאה .ץעגרע ןופ ןפָאלעגנָא ןענ
 ;יירשעגסיוא רעקראטש א טלארּפעגסיוא טָאה'ס

 !א-א-ארדוא --
 -עג ּפאכ א טלמוטעצ ווָאנָארימ ךיז טָאה -- ..לאהאק רעד --
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 ןוא ןעיֵאװָאדָארָאג יד וצ ןעירשעגסיוא רע טָאה --- !רימ ךָאנ --- .ןָאט

 .ןביוהעגפוא טנאה רעד ןיא עגאּפש רעד טימ ןפָאלעגסיורא זיא

 -ימ .ןעוװעג טינ רענייק ןיוש זיא לסעג ןיא טינ ןוא ףיוח ןיא טינ

 -ָארָאג יד ןענַײז קיורמוא ןוא ,דנאנאכָאנ ןפַייפ ןעמונעג טָאה ווָאנָאר

 .ןגעקטנא םיא ןפָאלעג ןטסָאּפ יד ןופ ןעיָאװַאד

 ןיא ןוא ךעלסעג עקיטַײז יד ןיא ןטָאשעצ ךיז טָאה סָאװ ,טרוועכ

 :טשטנעבעג טָאה ןוא ןפַייפ סָאד טרעהעגוצ טָאה ,ןפיוה ענעטלאהאב

 !ןפייפ רע לָאז ּפָאק ןַײז ךָאנ ---

 !רעב א עבורט --

 ..יקע ןרעטנוא --

 לטָאמ ןבָאה ,ןעניגאב וצ ןיוש רעטנעענ ,טכאנ רעבלאה ךָאנ טעּפש

 םעד ןבָאה ייז .ץראה רעייז סָאװטע טליקעגּפָא טשרע עקטָאנ ןוא

 -רךאפ טסָאּפ ןופ ריט יד ןוא יײצילַאּפ ןופ סענאקראּפ יד ןוא רעיוט

 "!טפאשרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ; סעיצאמאלקָארּפ טימ טּפעלק

 "!רעטעברא עלא ןצ, ,?!ײצילַאּפ רעד ןופ ריקליו םעד רעדינ;

 -יױרב םעד טָאה ןוא טכארבעגפוא ןעוועג זיא טנגוי-רעטעברא יד

 ןפא טגעלפ ןוא ,ראוטָארט ןזיב ןגָארטרעד טנַאקעג טינ טימעג ןקידנז

 ךיז ןעלמאזראפ ,לדנטרעג ןיא ,ראוולוב ןיא ןעווערעקראפ ןיוש געוו

 .ןעלמרומ ןוא ןשיור ןוא זייוונפיוה

 ..!ןזָאלרעד טינ סע רָאט עמ --

 ..!וטפוא סווָאנָארימ זיא סָאד ---

 ..געלשעג וצ ןייגרעד לָאז ...ןזָאלּפָא טינ ראוטָארט םעד לָאז עמ --

 ..ןסערּפמָאק ןיא ןגיילנַייא רעירפא "םיא;/ ףראד עמ --

 -גוט ענַיײז .ָאד טעכיױא סופיירד עקרעמש זיא ,למעזעג א ּוװ ןוא

 עקנארק ןַײז ןוא ,טמאלפעצ -- םענָאּפ רעגָאמ ןַײז ,ןצילב ןגיוא עלעק

 ,דנאנאכָאנ טרעטיצ סופ

 ןעייג םיווָאצאק יד .."םיא; ןגיילנַיײא ןסערּפמָאק עטלאק ןיא --

 ..עקייר א ןסַײרּפָא ןיוש "םיא; טעװ עמ ...סענאמרופ יד ןוא ,ךיוא

 עכלעוו ,ענעי םורא ןעיײג עטערומכעגנָא ןוא עטקורעגנָא ,עליטש

 -עגנָא ךַײלג ןענַייז ייז רעדָא ,ײצילָאּפ ןיא ןעמונראפ טאהעג טָאה עמ

 -- ענעמונראפ יד ףא טראוורעד ךיז לּפאצ א טימ ןוא ףיוה ןיא ןפָאל

 ,למעזעג א סיוא ןדַיימ ייז

 ריא -- ,ןלעטשּפָא ןצעמע ןעמ לי -- ,טלייצרעד ,טלייצרעד --

 טָאה לדיײמ א ערעַײא ענייא זא ,טגָאז עמ ...ייברעד ןעוועג ךָאד טַײז

 ...ןייצ יד ןיא ןבעגעג ?םיא;

 דנאנאב קעווא ןעזדנָאלב .ַײבראפ ייז ןעייג עטלדורדעגנָא רעבָא

 טכארטראפ טקוק עקמיולש .עמוטש עדייב -- עקמילש ןוא ןעמלאז
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 סעּפע טכוז ןוא ּפָאק םעד ןגיובעגנָא טלאה ןעמלאז ןוא ,טַײז רעד ןיא
 ךיז ןופ טנאה א טימ רעדַײלש א רע טוט לָאמאטימ ןוא .דרע רעד ףא
 ...רריר-רב :ןרָאצ ןוא לקע טימ ןּפיל ענייז טמירקעצ ןוא

 ,טגַײװש עמ רָאנ ,םענייניא --- לָאמעלא יוװ ןענַיײז עקטָאנ ןוא לטָאמ
 :טנימ רע ןעלטָאמ סיױטש ןקראטש א טיג ןוא עקטָאנ טּפאכ לָאמא
 עטרעדנוװראפ םיא ףא ןָא טלעטש לטָאמ רעבָא ?!לטָאמ ,סעּפע דייר,
 -יָא יָא; :טסיפ א רע טשטעוװקראפ םורא עלַיװ א ןיא ןוא ,ןגיוא
 ,.!ָאדָא, "!יַא

 טנגעגאב ךיז ןרָאּפ יד ןבָאה ךעלטכאנראפ גָאט ןטירד ןפא טשרע
 -עגנָא ןענַײז עקמיולש ןוא ןעמלאז ,לאוו ןפא עיילא רעקיטַײז א ןיא
 -עגוצ ךיז ןעמ טָאה .ןעקטָאנ טימ ןעלטַאמ ןגעקטנא דָארג ןעמוק
 :טגָאזעגסױרא ןבָאה טאמיק טַײצ ןייא ןיא עלא ןוא ,טלעטש

 ...רעטציא שטָאכ ..,רענלָאק ןיא ןגיילנָא "םיא; ןעמ ףראד ...ונ --
 ןפא ..ןטרָאד -- רענלָאק א ןגיילוצנָא טמוקעג טָאה ?םיא; --

 .טגָאזעג דלאב קידנרעיודאב ןעמ טָאה --- ...טרָא
 -ייראמ ןוא לקנעב ןקִיײברעד א ףא טצעזעגקעווא ךיז ןעמ טָאה

 ,ןסָאריּפאּפ טרעכ
 .ןעלרעב טימ עקבייל ייבראפ ןעייג
 ?םענייניא עדייב סעּפע ריא טמוק יו --
 -עג ;ערפ א יוזא גנערטש לרעב טָאה -- ,ערוועכ ,רָאנ טגָאז --

 ?רענלָאק א ןָא ?םיא; ןעמ טגייל ןעוו --- ,ןָאט

 -עגרָאפ קידנעלכימש ןעמלאז טָאה -- ,לַיײװרעד ךיז ץעז --
 ..טפראדאב עפוג ןטרָאד ..טקיטעּפשראפ רעשפע ן'רימ --- .טגייל
 ...טרָא ןפא ןטרָאד

 -מוא לרעב טָאה --- ..קעיַאּפָא ןייק טינ רימ יירד וד ,ןעמלאז --
 .ןגיױא עקיצנאלג עצראווש ענַײז טימ ןָאטעג יירד א ןדירפוצ

 טָאה ,סופ ןקנארק םעד קידנּפעלשכָאנ טרעטאמראפ ןוא קידנלַײא
 -עג רעק א ךיז טָאה רע רָאנ .סופיירד עקשאנעמ ןגָארטעגיײבראפ ךיז
 :טגָאזעגנָא ןדירפוצ טָאה ןוא קירוצ ןָאט

 ...ןיוש םיא טעוועקישט עמ --
 ..?ןעמעוו ..?ּווװ ---

 -ימ -- סיוא םיא טעוװעקישט עמ ...עטאוועמאט ךיז טכאמ ריא ---
 ..סענאמרופ יד ,םיווָאצאק יד ..ןקעדנָא םיא ליוו ערוועכ ...ןווָאנָאר
 ...קעשייב ןבָאה עלא ...עלא

 ,רעטַײװ טלַײעג טָאה רע ןוא
 --.טלמרומעג לרעב טָאה --- ...ןעוועקישט טינ םיא לעװ ךיא ןוא --
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 טלמעד ,דָאש א .,ּפָאק ןרעביא םיא ךיא ביג ,רָאנ םיא ףערט ךיא יו
 ...ןרָאפראפ טינ םיא

 יא רע ןעװ ,גָאט א ןיא "טעוועקישטעגסיוא,; םיא טָאה עמ.
 "ךעלזַײהא יד ןיא ןעגנאגעג ,עטכאוו-טנװָא רעד ןופ יירפ ,םענָאּפא
 ...לסעג *ןעמורק, םעד ךרוד טייג רע .ןעגנערבראפ

 טלקנוט סָאװ ,ןקלָאװ רענעסָאלּפעצ רעיורג א טגָאי למיה ןרעביא..
 -ינ ץלא טקניז ןוא רעצראווש ןוא רעטכידעג טרעוװ ,ףָאלעג ןיא ךיז
 ןָאק לסעג ןעמורק םעד ןיא .ּפעק יד רעביא רעקירעדינ ,רעקירעד
 -עמע טייטש .ןענעקרעד טינ ןשטנעמ ןייק טַײװ טירט ףא ןיוש ןעמ
 -עקנוט א טערב עטּפעלקעגוצ א יװ סיוא רע טעז ,ןקראּפ א אב רעצ
 ץָאלק א ,ךיז טכוד -- לקניוו א ןיא ןגיובעג ינק יד ףא רעוו טציז .על
 טסעג .ליטש .טנטָאשראפ זיא יינש רעד ןוא .טרעגלאווראפ ָאד ךיז טָאה
 -ידרעפָאה רעד רָאנ .לסעג עמורק סָאד סיוא ןדַײמ "ךעלזַײה, יד ןיא
 .ןעמ טראוו .ָאד עקפאד טייג עגאּפש ןוא ןרָאּפש יד טימ רעק

 יד ןיא יו ?טלעג ןעד םיא טסָאק'ס :לַײװרעד טכארט רעצעמע..
 ..!ביג --- ןעמונעג םוטעמוא --- ןעקנעש יד ןוא ןעמָארק

 בָארג רָאנ םיא ביג ןוא ,סעקטאי יד רעביא םורא ךיז טּפעלש
 ,..סטעפ ...ץלאמש ןוא שיילפ

 ,שיטאבעלאב ןכליה טירט עטסעפ ...ןרָאּפש ןעגנילק
 עלעקנוט סנטָאש ןבָאה ,ןסירעגפוא ךיז לָאק א טָאה -- ??!יָאטס,

 ,דרע רעד ןופ ןביוהרעד ךיז ,סענאקראּפ יד ןופ ןבעגעג זָאל א ךיז
 ..טסורב רעד ראפ ,ןעלסקא יד ראפ טּפאכעגנָא טנעה עקידרענייב טימ
 לעניש ןופ סעלָאּפ יד ןוא ..םענָאּפ ןרעביא ןָאטעג שטאּפ א טָאה'ס
 רעד ןָא ץעז א וּפָאלכ -- ךַײלג ןוא ,ּפָאק ןרעביא רעק א ךיז ןעוט
 עמ ,סענָאהָאּפ יד ּפָא טסַײר עמ ,טּפעלש עמ ןוא ,טיצ עמ ןוא .דרע
 -ער םעד ּפָא טסַײר עמ ,יז טגייבעצ עמ ןוא עגאּפש יד ּפָא טעיליּפש
 םעד ןיא רעטסעפ ןוװָאנָארימ קידנקירדוצ ןוא ...לפייפ סָאד ,רעװלָאװ

 טינ זיא געוו א רָאנ ּוװ ,ןטניוו יד יו ,ךיז ןעמ טפיולעצ ,יינש ןטלאק
 ...טלעטשראפ

 -עגנָא טסעפ סופיירד עקשאנעמ ןיוש טָאה ירפצנאג ןגרָאמ ףא...
 ;ןסאג יד ןיא טגָאז

 יד ךָאנ ?"ןענעריכ, םישָאדאכ רָאּפ עטוג א טעװ "רע; --

 ...עקיטכענ
 ..ראוטָארט עסַײמ רעד ראפ -- רעטעברא יד ץלא ןבָאה סָאד --

 !ייטש 1
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 סָאװ ,ןעקשאנעמ יונעג ןגערפסיוא ןעמ ליװ -- ..?ןשינעכוז יד ראפ
 ,ץלא טסייוו

 -- ,ערטיכ יוזא עקשאנעמ סיוא טצילב -- ...סעירעב ןאראפ ---
 רעסענ ךָאנ ןענָאק םיווָאצאק ןוא ...וצרעד טאהעג קעשייכ ןבָאה עלא
 "וצ רעסעב ןענָאק סענאמרופ ןוא ,קיטש עפיירט א ןענעקדאבסיוא
 ...ץעבערעשז ןדליוו א וצ ןטערט

 -רופ יד ןוא םיווָאצאק יד זא ,סיוועג טסייוו וד ...זא ,וטסניימ ---
 ..?סענאמ

 ..סופ ןקנארק ןַײמ טימ -- ןעוועג טינ ןטרָאד ךָאד ןיב ךיא ---
 םיא אב ...םיא ןופ טדַײל סָאװ ,טָאטש רעצנאג א ןיא ךוז רעטציא ייג
 רעשפע -- ,ןגױא יד טימ לצנילב א טוט רע -- ..ןבַײלב סע לָאז
 ןיא עוויקענ א רעביא ןעגנוי עליווו טלייטעצ טינ ךיז םיא טימ ןבָאה
 ןיילא "רע; ...רעוו ןסיוו ךיא לָאז ץלא ...טקעדעגנָא יבא ...לזַײה א
 ,,,טינ ךיוא טסייוו
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 וועל עשימ
 ןעמָאנ סנטאט ןַײמ

 .ךעלטעב ענרעזַײא עטרעוואשזראפ ייווצ ןשיווצ ליד ןפא גיל ךיא
 -פיונוצ ייז ןגיל עדייב .טינ ךיא סייוו ,םינייכש ענַײמ ןענַײז סע רעוו
 רעביא ןלעניש יד ןגיוצעגפורא ,רעטערב עליוה יד ףא טעשטרָאקעג
 סָאד .עשזאס ןופ ץראווש ןענַייז עילעטס יד ןוא טנעוװ יד .ּפעק יד
 -סיורא יד .רינאפ ןוא ךעלב ךעלקיטש טימ טּפאלקראפ זיא רעטצנעפ
 -רָאיטסאנמיג רענעסירעצ א טימ טקעטשראפ זיא עקטרָאפ עטקאהעג
 םיא טעדיוה ,ןסיורד ןיא סיורא ,סיוא טזַיו ,טגנעה לברא רעד .עק
 ןיא ןּפאלק טעשזנאמ םענופ ךעלּפענק ענעלאטעמ יד ןוא ,טניוו רעד
 .טױרש םעד ףא ןטיש טלָאװ עמ יװ ,רינאפ לקיטש םעד



 טנערב רעַײּפ ןייק רָאנ ,עלעווייא ןרעזַײא ןא טייטש גנאגניירא םאֿב
 ,ךיוב םוצ ינק יד ךיא קירד ,ןעמעראוורעד ךיז יידעק ,םעד ןיא טינ
 ןופרעד ךיז טזָאל ךיד ןיא רעטילּפש רעד .קעטייוו רימ טפאשראפ סָאד
 לעניש ןטימ ןקעדנַײא ךיז ךיא ןָאק רעבָא ראפרעד .ןליפ רעקראטש
 ,סיפ זיב ּפָאק ןופ

 טינ ןדייר ,ליטש ןגיל ענעגנאפעגסגירק עשיטעווָאס קיצרעפ אב
 ליד םעד סױא טרעק ראטינאס רעד .טרָאװ ןייק ךיז ןשיווצ סיוא
 ןבָאה לָאז ךיא ןעוו ,טציא .רעסאוו טגנערב ,עשאראּפ יד סיורא טגָארט
 סע סָאװ ,ךערּפשעג םעד ןופ .ןענאדנופ קעווא ךַײלג ךיא טלָאװ ,ךעיוק
 ךיא בָאה ,עיזוק ראטינאס רעזדנוא טימ רעשדלעפ רעד טריפעג טָאה
 -עּפס א סעפע ןיא ָאד ןעמ טבַײרשראפ עקנארק יד זא ,ןענאטשראפ
 ךיא ןוא ןטכארטאב רעִירפ ךימ ןעמ טעװ םאטסאנימ ,לטראק לעיצ
 ...טעקאנ ןָאטסיױא ןזומ ךיז לעוו

 עילימאפ ןוא ןעמָאנ ןַײד :טנרָאװעג לָאמ ןייא טינ ךימ טָאה עידעפ
 -מוא וטסלָאז ,ןָארא ,ןעמָאנ סרעטָאפ םעד רָאנ ,רעהא-ןיהא ךָאנ זיא
 ,ןטַײב טגנידאב

 רָאנ ,טזָאלעגּפָארא ןענַײז ענַײמ סעִיװ יד ...ןעמָאנ סנטאט ןַײמ
 טינ םיא ךיא עז ,ןגױא ענעפָא טימ ןצעמע ףא קוק ךיא ןעוו עליפא
 -לעג עגנאל ןַײז ,םענַײמ ןטאט םעד טציא עז ךיא יו ,טעליוב יוזא
 ,טנעה עטעילָאזָאמראפ עטראה יד ,דרָאב עטיור

 ןטרָאגנַיױו ןשיטריוװלַאק ןפא טקיטכענעג ןוא טגָאטעג טָאה רע
 ןוא ןרענוד טגעמעג טָאה סע -- ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא םיוק ןוא
 סעּפע ןעשטּפעש ןּפיל ענַײז .ןענוואד טלעטשעג ךיז רע טָאה -- ,ןצילב
 טעב רע ,טַײצ רעד וצ ןגער א טָאג אב טעב רע זא ,טכוד רימ .סייה
 אזא ןיא ןרעװ ףַײר לָאז ןטרָאגנַײװ רעד -- געט עקינוז רעמ סָאװ
 סע .רעקיטאנאפ םעד ,םיא ןדנעװּפָא ןעועג ךעלגעמוא זיא טונימ
 עליטש א טלמרומעג רע טָאה טעברא רעד אב ךיוא זא ,ןפערט טגעלפ
 לָאז ןטרָאגנַיַײװ רעד זא ,יוזא ןלעטש ךיז רע טגעלפ עכנימ וצ .עליפט
 לגנַיי ןייק ,רעהא טייג סע רעװ ,ןעז לָאז רע ;ןגיוא ענַײז ראפ ןַײז
 ןיא טרעהעגנַײא ךיז טָאה רע .לגיַײװצ ןייק ןכערבעצ טינ ,עלילָאכ ,לָאז
 -נַײא ,רעטעלב יד ןופ ךיז ןעדיוס םעד ןיא ,סעטסוק יד ןופ שיורעג
 יד ןופ טױה רעניד רעד ףא ןוז יד ךיז טליּפש סע יװ ,ךיז טקוקעג
 -ןַײװ ןשירפ םענופ ךורעג עקּפרעט םעד טמעטעעגנַײא ,ןבױרטנַײװ
 ןופ ךעלטַײה ענירג-קיטכיל יד ןסָאגעגנָא ןענַײז'ס ןכלעוו טימ ,טפאז
 ,ךעלגנעה עקידנרעקיש יד

 ,רעדניק ןביז ןופ רעטסגנַיי רעד ןיב ךיא ...ןעמָאנ סנטאט ןַײמ
 יז טימ -- רעדניק ןביז .ןגיוצרעד ןוא טעװַאכעגסױא טָאה רע סָאװ
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 םענייק לָאמנייק טָאה רע רָאנ ,רעגנוה ,טיונ ןיא ןעוועג טפָא רע זיא
 ףא ןגירשעג רע טָאה ןעוו-ןטלעז .ןבעגעג טינ שטאּפ ןייק זדנוא ןופ
 א זױלב לָאז רע ,גונעג זיא סע זא ,ןעַיײרש סָאװ בילוצ ןוא ,דניק א
 רעטקידניזראפ רעד ןוא -- ,גיוא טנוזעג קיצנייא ןַײז טימ ןָאט קוק
 ,ליו רע .זדנוא ןופ ליו רע סָאװ ,טסּוװעג ןבָאה רימ .ךיז טמעשראפ
 ימ יד ןצעש ןוא טעברא ןבָאה ביל ןיילא ,ךעלטנרָא ןַײז ןלָאז רימ זא
 ןיב ,רעטעטסעּפעג רעד ,קיניזימ רעד ,ךיא ןעוו ןוא .ןטייווצ א ןופ
 ךיז בָאה ןוא טסאגוצ ןלוקינאק ףא טָאטש רעטַײװ א ןופ ןעמוקעג
 םעד ןיא טַײלערװעכ עטּפָאכ א טימ ןעמאזוצ טכאנאב טּפאכעגנַיירא
 עטאט רעד טָאה ,ןבױרטנַײװ יד ןגעלעג ןענַײז סע ּוװ ,לביטש-דרע
 וװעשַיי ןקידסענייכש ןיא קעווא ןיילא ןוא ןסיורד ןופ ןסָאלשראפ זדנוא
 טָאה סע רעװ ,ןעז ןוא ןעמוק רע לָאז .טארפרָאד ןופ רעציזרָאפ ןכָאנ
 -פורא ךיז טָאה עמאמ יד .סטוג ןשיטריװלָאק םוצ ןרירוצ ךיז טגאוועג
 רָאנ ,קיניזימ ריא ןופ עדווירק יד ךיז ןעמונעגנָא ,םיא ףא ןפרָאװעג
 :טרעפטנעראפ טייהרעליטש ךיז טָאה ,עטאט רעד ,רע

 ..סטוג ןַײמ רָאנ טינ ךָאד זיא סע ,ןבָאה רימ ןופ וטסליוו סָאװ ---
 טקישעגרעביא רימ טָאה ווירב ןטצעל ןַײז ...ןעמָאנ סנטאט ןיימ

 עטאט רעד .לוש רעשירעטילימ א ןופ טנאסרוק א ךיוא ,רעדורב ןַײמ
 ךיא, ;רָאי ןטסקיצרעפ-ןוא-ןייא םעד ןופ שעדיוכ ןוי ןיא ןבירשעג טָאה
 ,ךַײא ראפ ייו טוט ץראה סָאד ,טכענ ןייק טינ ןפָאלש עמאמ יד ןוא
 -ולב םעד ,םיא טגָאלש :ךַײא ןרעוושאב ןוא ןשטנעב רימ רָאנ .רעדניק
 ."עניוס ןקיט

 ..עטאט ,לכיומ רימ ַייז .ןטַײב ךיא זומ ןעמָאנ סנטאט םעד טָא
 םוצ ןסע טכארבעג ןבָאה רעשדלעפ רעד ןוא ןראטינאס ייווצ..

 ,לבעל בלאה א ןשטנעמ ריפ ףא .טיורב סָאד ןעמ טלייטעצ ןטשרעמעלא
 -אכ יד זא ,רעכיז ןַײז ןָאק רע רָאנ ,ןטינשעגנָא ןיוש ןענַיײז סעקַייּפ יד
 ,ךעלקיטש-לקניוו ןאראפ ןענַײז סע ?עכַײלג טוילַאסבא ןענַײז םיקָאל
 "ווירקעג ןייק ןַײז טינ ןלָאז סע יידעק .ךעלטפיר ןוא ךעלקיטש-לטימ
 ...לטימ טוורּפעגסױא ןא ןאראפ זיא ,עטעד

 -אפ ,עציילּפ רעד טימ זדנוא וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןכָאש ןַײמ
 םיא אב טָאה רענייא ןוא ,לעניש ןרעטנוא ּפָאק םעד רעפיט ךָאנ טקור
 :ןָאטעג גערפ א

 ?ןעמעוו ---
 .ןקנִיַײנ םעד ---

 טינ םענָאּפ ןיא ךָאנ ךיא בָאה ןכַאש ןיימ .קעלייכ ןַײמ ּפאכ ךיא
 ןעועג רעוװש טינ זיא םענַײז טרָאװ ןקיצנייא םעד ןופ רָאנ ,ןעזעג
 :םיא אב ןעמ טגערפ רעדיוו .סור ןייק טינ זיא רע זא ,ןסױטשנָא ךיז
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 ?ןעמעוו ---

 -עגּפָארא ןכָאש ןַײמ טָאה ,ןרָאװעג טליטעצ זיא טיורב סָאד ןעוו
 -עג קוק א ךָאנרעד ,עקַײּפ ןַײז טקוקאב ,לעניש םעד ךיז ןופ ןפרָאװ
 דעק .ןגױא עצראווש ענעלאפעגנַײא ףיט ענַײז טימ רימ ףא ןַאט
 שקרָאיטסאנמיג יד .ןגיובנלע ןפא ןָא ךיז רע טראּפש ,ןעז רעסעב ךימ
 לקיטש א טּפעלקעגוצ זיא טסורב ןַײז ףא .טעיליפשעצ םיא אב זיא
 עפיט א םיא אב זיא עטאל רעד רעטנוא זא ,ליפ ךיא .עילראמ עקידורב
 ךיז טביה םעטָא ןדעי טימ זא ,טכוד רימ .רעווש טמעטע רע .דנווו
 .עילראמ לקיטש סָאד ּפָארא ךיז טזָאל ןוא ףוא

 .גערפ א ךימ רע טוט -- ?וטסָאה לפעל א ---
 לָאמ ןייא ןייק ךָאנ ךיא בָאה ,שינעקנעפעג ןיא ןיב ךיא טניז ןופ

 ּפָאק ןטימ לקָאש ךיא .לפעל א טימ ןסע לָאז רעצעמע זא ,ןעזעג טינ
 .ןייג ףא

 -עב זיא סָאד -- ,לפעל-ינימוילא ןא רימ טיג רע -- ,םענ ,אנ --
 רעליוו א .ליד ןפא ָאד עקאט ןגעלעג זיא סָאװ ,רעוואכ םענופ עשורעי
 סע זא ,טביײלגעג רע טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב .ןעוועג שטנעמ
 -- ,לפעל םעד טָא טימ, .ןענאדנופ ןפיולטנא ןבעגנייא םיא ךיז טעוו
 א "עשאק עשיייימראטיור ןסע ךָאנ ךיא לעװ -- ,טענַײטעג רע טָאה
 -- ?ןענאוונופ טסיב וד ןוא .טסיקנאט א ,ןעוועג רע זיא קאיריביס
 ,רימ אב רע טגערפ

 .רעװקסָאמ א --

 זיא ןאידראוולא ..ןאקאנינעל ןופ .רענעמרא ןא ןיב ךיא ןוא --
 .עילימאפ ןַײמ

 ןשיטסירעלאוואק ןגנאל א ןיא שטנעמ א ןעמוקעגוצ זיא זדנוא וצ
 ןטיױרא ןופ לדנעב א -- טנאה רעקניל ןַײז ףא .לטיה א ןָא ,לעניש
 -נוגעוואב יד ןיא .עקַיור ןענַײז טכיזעג ןַײז ןופ ןכירטש יד ."ץיירק
 לטעב סנכָאש ןפא וצ ךיז טצעז רע .טפארק ענעגרָאבראפ א -- ןעג
 .עגרעביא םיא טָאה רע זא ,קרעמאב ךיא .טנאה יד םיא טקירד ןוא
 -רעליטש ךיז ןשיװצ ייז ןדייר סעּפע .לפָאטראק עטכַאקעג א ןבעג

 ;רימ וצ רע טגָאז ךָאנרעד ,טייה

 רעוו ,לייצרעד ,עטאלאּפ ןופ ראטינאס רערעטלע רעד ןיב ךיא --
 ?וטסיב ןענאוונופ ןוא

 קילב רעד .טשינ םיא אב ךיא עז ריּפאּפ ןייק ןוא רעַײלב ןייק
 רעד .יורטוצ סיורא טפור סָאװ ,אזא רעבָא ,רעבראה א םיא אב זיא
 ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ןלעפעג רימ זיא סָאװ ,רעוואכ רענאקאנינעל
 ןלייצרעד ץלא געמ'כ זא ,טסייה'ס -- ּפָאק ןטימ לקָאש א טוט
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 רעד טגָאז -- ,ןױש ךיא סייו ,רעװקסָאמ א טסיב וד זא --
 .ראטינאס

 .דָאװאז א ןיא רעטסַײמ סלא טעבראעג בָאה ךיא ,ָאי --
 .ןסיוו רע ליוו --- ?ןכלעוו ןיא ---
 ,ןטַײקשיראנ :םיטשאב ךיא ?טינ יצ ןגָאז -- ךיא טכארט עלַײװ א

 ןָאק עמ ,רעקירעד ,ןוא .טינ יסיווייס טציא סע טָאה גנוטיײדאב ןייק
 .סטכעלש ןיא ןַײז דעשיוכ ןעמעלא טינ ךָאד

 ,ךיא רעפטנע --- ,ןשירעטילימ א ןיא ---
 ,םעצולּפ ןוא .רעטייוצ רעד ךָאנ עגארפ ןייא רימ טלעטש רע

 :גערפ א רע טוט ,טכירעגמוא
 ?ןפיול טווּורּפעג וטסָאה לָאמ לפיוו ---
 ,לָאמ ןייא --
 ןסָאשרעד וצ ףא גונעג סָאד זיא ןצעזעג עשיטסישאפ יד טול

 .ןרעוו
 -פוא זיא רע .ןָאטעג גָאז א רע טָאה --- ,קינייװ זיא לָאמ ןייא --

 ןוא ,עלעווייא ןבעל סָאװ ,לשיט םוצ ןעגנאגעגוצ ,טרָא ןופ ןענאטשעג
 ,עלעטסעק סָאד .עלעטסעק ןענָאטראק א דָאלפוש ןופ ןעמונעגסיורא
 -עטָאטראק-קעטָאילביב א ףא ךעלנע זיא ,ךעלטראקי-ריּפאּפ טימ לופ
 עכַײלג ןייק טינ ייווצ ףא טלייטעצ סע זיא לטערב-ןרינאפ א טימ .עק
 א ןעמונעגסיורא ראטינאס רעד טָאה לײט ןרענעלק ןופ .ןלייט
 טימ זיא רע .סקניל ןופ טגיל סָאװ ,סנכָאש םעד זיא סָאד -- לטראק
 ןָא רע טבַײרש לקניוו ןקניל ןיא .ןברַאטשעג קירוצ טונימ עכעלטע
 סָאד רעביא טגייל ןוא -- ?עייפָארטסיד ןופ, ןבאטשכוב עסיורג טימ
 .גנולײטּפָא רערעסערג רעד ןיא לטראק

 ,עילימאפ ןַײמ ןפורנָא ףראד ךיא .לטראק א רימ ףא טריפראפ רע
 ןרעפטנע וצ טיירגעג טינ ךיז בָאה ךיא לפיוו .ןעמָאנרעטָאפ ןוא ןעמָאנ
 ןיא רימ טקוק רע .טכארטראפ ךָאד ךיז ךיא בָאה ,עגארפ רעד ףא
 ...רעפטנע ןַײמ ףא טראוו ,ןגיוא יד

 סָאװ .גיַײװש ךיא רָאנ ,ץלא ןביירשראפ וצ טיירג זיא רעַײלב ןַײז
 רעדנעק :גנונערָאװ יד סיורא טינ טייג ּפָאק ןופ ?ןגָאז םיא ךיא לָאז
 טענַײטעג םעד ןגעװ טָאה לָאמ ןייא טינ "ףעמָאנ סרעטָאפ םעד
 ,שטיוועיירדנא רָאדָאיפ ווָאנעמיּפ --- עידעפ

 רע טגערפ -- ?ןעמָאנ סרעטָאפ ןַײד טרָאפ זיא עשז יוזאיוו ---
 .רעביא

 ,שטיוועיירדנא ---
 -ראפ טינ רעמ וטסלָאז --- ,רימ רע טגָאז -- ,ןכאז עכלעזא --

 .וָאנרעשט שטיווָאנאוװיא בעילג ןעמ טפור ךימ !יוזא טָא ?רָאלק ,ןסעג
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 טעװ לטעב סָאד -- ,ןָאטעג ירשעג א רע טָאה -- ,אמזוק --
 !יוזא טָא ?רָאלק ,רעקנִיַײנ רעד טָא ןעמענראפ

 ןעמונראפ בעילג ךיז טָאה סָאװ טימ ,ןסיוװ ןַײז ןלאב א טלָאװ ךיא
 .ךעלנע טינ רע זיא רידנאמָאק ןווָארדאק ןייק ףא .עמָאכלימ רעד זיב
 רָאנ .גָאגאדעּפ א ןטנאקאב א םענַײמ רימ רע טנָאמרעד סעּפע טימ
 טָאה טפאשנעגנאפעג ןיא ןבעל סָאד .טינ ךיא לעװ םיא אב ןגערפ
 טסלָאז ,:טרעדָאפ ייז ןופ רענייא .ןצעזעג עגנערטש ענַײז טלעטשעגנַייא
 ..."ןגערפ טינ

 -קעוא בעילג ךימ טָאה גָאט ןטרעפ ןפא רעדָא ןטירד ןפא טשרע
 .עקנארק יד רעביא טדניב עמ ּוװ ,טעניבאק ןיא טריפעג

 עשיראילעצנאק עטקורעגפיונוצ ייוצ ףא קעוװא ןעמ טגייל ךימ
 ,לעּפלאקס א ,ןטעצניּפ עכעלטע טימ עלעקשוּפ ןלאטעמ סייװ א .ןשיט
 ןיא ןעייטש סעקנאב עסיורג ייווצ ןוא ךעלעשעלפ רַאּפ א ,עלערעש א
 -יסילפ רעטכידעג-לקנוט א טימ לופ זיא עקנאב ןייא .עפאש-רעכיב א
 סָאד טכָאק עמ ."קאינבוד ינרָאג; ןפורעגנָא ָאד טרעװ סָאװ ,טַײק
 -עטנעזיד יד ןעקנירט סע טיג עמ ןוא ערָאק רענעבמעד ןופ קנארטעג
 -לעה א טַײקיסילפ יד זיא עלייק רעטייוצ רעד ןיא .עקנארק-עיר
 סטכעקעג א זיא סָאד .עיאוכ ןופ ךעייר ןכעלרעטיב א טָאה יז ,ענירג
 .אגניצ ףא עקנארק יד ראפ עיָאוװכ ןופ

 -עקרעד וצ טכַײל זיא םיא .רעטקָאד רעד ןעמוקעגניירא זיא סע
 ,ןטאלאכ עסַײװ ָאד ןגָאמראפ ןגרוריכ זיולב --- ןענ

 ?רעקנארק ,ןטפעשעג יד ןעייג יוװ ,ונ ---
 טלעו רעד רָאג ןופ םיריוטקַאד יד ךיז ןדנעוו ,סיוא טזַײװ ,יוזא

 ,ץלא ןָאטעג טרעװ סע ּוװ ,רעגאל ןיא ,ָאד רעבָא .ןטנעיצאּפ ערעייז וצ
 ךיא .ענדָאמ עגארפ עקיזָאד יד טגנילק ,ןשטנעמ ןעגנערבמוא יידעק
 ,טייטשראפ רע ,סיוא טזַײװ .רעטקָאד םענופ ןגיוא יד ּפָארא טינ זָאל
 ךיז רע טרעה ןיילא .עשָאקאב עקיטכיו א סעּפע םיא וצ כָאה ךיא זא
 :רע טגָאז רימ וצ ןוא ,בעילג טלייצרעד םיא סָאװ ,וצ

 .ןָאט קוק א רימ ןלעוו דלאב ,טוג ,ונ --
 עלא .ערעטלע ןא ענייא ,ןעיורפ ייווצ ןאראפ ָאד ןענַײז זדנוא ץוכ

 עגולק טימ ,עלופ א ,עקיטכיזצרוק א זיא יז .עשאּפ עמומ ָאד יז ןפור
 עילוי .ענייש א ,עגנוי א ןיא יורפ עטייווצ יד .ןגיוא עגנערטש ןוא
 .יז טסייה

 רערעטלע רעד וצ ךיז טדנעװ --- ,אנוװָאליײכימ איוװָאקסארּפ --
 ןַײא סע טצענ ,עלעקטאמש א טָאה ריא ביוא -- ,רעטקָאד רעד יורפ
 זא ,קיטיוק יוזא זיא רע .םענָאּפ ןַײז וצ ןבַײלקרעד ךיז טווּורּפ ןוא
 .רעטלא ןא יצ ,רעגנוי א רע זיא יצ ,ןענעקרעד וצ רעווש זיא סע
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 ןוא עלעקטאמש סָאד עשאּפ עמומ יד סיוא טקנעװש לָאמ עכעלטע
 ןיק סיורא טינ םענייק אב טפור סע .לסיש ןיא רעסאוו סָאד טַייב
 יד ךָאנ טגיל רימ ףא ?שעדיכ רעד זיא סָאװ לַײװ .גנורעדנוווראפ
 ןופ עטָאלב יד ,סרעטַײש יד ןופ ךיור רעד ,סעּפָאקַא יד ןופ דרע
 ןופ ןליוק ןוא טנעמעצ ,רעלװאלסָאר ןופ םייל יד ,רעגאל רעשטיניכוס
 -ץמיּפ ןענאוונופ ,םעדיוב םענופ סבעװניּפש ןוא ביוטש ,רעוועשטירק
 .רעהא טכארבעג ךימ טָאה ווָאנ

 ןיא רעסאוו ןייק טעוװ טינא -- ,רעטקָאד רעד טגָאז -- ,גונעג -
 ךָאנ רע טָאה ךעלקינייא ןייק זא ,ןיוש עז ךיא .ןקעלק טינ םענורב
 .טינ

 .רעטקָאד רעד ךיז טערָאּפ גנאל .ןָאטסױא ךיז רימ טפלעה בעילג
 ליו עילוי ןעוו .טרעדָאפ רע סָאװ ,סָאד טגנאלרעד עשאּפ עמומ יד
 ;ריא רע טגָאז ,ןפלעה םיא

 ךיז ךיא לע ןקנארק םעד טָא טימ ,רעטסעווש ,טינ ףראד עמ --
 .ןעווארּפס ןיילא

 ןיירא בעילג רימ טקור ,עטאלאּפ ןיא קירוצ ךימ טגָארט עמ ןעוו
 יד ןעוועג זיא סָאד .לפָאטראק עטכַאקעג עניילק ייווצ טנאה רעד ןיא
 ןענַײז ָאד --- רָאלק .ןעמוקאב בָאה ךיא סָאװ ,עיצרָאּפ-בָאגוצ עטשרע
 ףליהוצ ןעמוק ייז .ןזָאלראפ ךיז ןָאק עמ עכלעוו ףא ,םירייוואכ ןאראפ
 ,ןאקאנינעל ןופ ןכָאש ןיימ ,בעילג ןרעהעג ייז וצ .טונימ רערעווש א ןיא
 -ייכימ עיװָאקסארּפ רעטסעװש יד ןוא רעטקָאד רעד ךיוא עמאטסימ
 ,ןזַיײװאב טַײצ יד טעװ סָאד ?ךָאנ רעוו .ענווָאל

 :רעטקָאד םאב ןָאטעג גערפ א ןאידראוולא טָאה טנװָא ןיא
 -סיורא ךָאנ ךיז לע ךיא ,ןיקניראז רעטקָאד ,ריא טרעלק יוװ ---

 ?ןעּפארד
 ןופ טילעַימָאעטסָא זיא ךַײא אב ?ןגָאז ךַייא ךיא לָאז סָאװ --

 ...ןיילא טייטשראפ ריא .ןטסאקטסורב

 םוצ -- ,ןכָאש ןַײמ ןָאטעג לכיימש א רעטיב טָאה -- ,קנאד א --
 ,לבצנאמ א טימ לבצנאמ א יװ ,רימ טימ ריא טדער לָאמ ןטשרע

 .קנארק ךיוא זיא ןיילא רעטקָאד רעד זא ,ןעוועג קיטנַאק זיא'ס
 א טימ טקעדאב ןענַײז ןפיל יד ,ןסאפ עיולב --- ןגיוא יד רעטנוא
 ;רימ וצ ךיז טדנעוו רע .לטַײה סַײװ

 ןיא ךַײא ןטלאה גנאל ?ךַײא טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ ןוא ,ונ --
 ...ןעמוקמוא ריא טעװ -- ןבַיײרשסױא .טינ ךיא ןַאק טעראזאל

 -עג ןיוש טָאה ריא סָאװ ,ץלא ראפ -- ,ךיא גָאז -- ,רעטקָאד --
 .טנָאק ריא יוװ ,יוזא טוט רעטַײװ ןוא ,ךַײא קנאד א ,ןָאט
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 ןוש טלאה רע ןעװ ןוא ,טנעה יד ןכָאש םעד ןוא רימ טקירד רע
 :זדנוא וצ רע טגָאז ,ןייגקעווא םאב

 טכאנ'עטוג א ?רימ ריא טקנאד סָאװראפ ,ךעלגניי עשיראנ --
 ...ךַײא

 ,לָאמאטימ עדייב רימ ןרעפטנע -- ,רעטקָאד ,טכאנזיעטוג א --
 טאלג זיא רע .ןענעקרעד וצ טינ רעטקָאד םעד זיא ןגרָאמ ףא

 טסערּפעגסױא ןוא ןשאוועגסיוא טָאה עשאּפ עמומ יד .טריזארעגסיוא
 סַײװ א טיינעגוצ םיא יז טָאה עקרָאיטסאנמיג רעד וצ ,טאלאכ ןַײז
 -ראפ וצ טַײצ גנאל ןיוש זיא סע שטָאכ ,לוויטש יד .לרענלעקרעטנוא
 רע טָאה טנַײה .טמעקראפ ךַײלג רָאה יד .טצוּפעגסױא ןענייז ,ייז ןטַײײב
 ,ןעיזוק טימ ןָאטעג סאּפש א עליפא

 -אויא רעדנאסקעלא טגָאז ,ךעלטעב ערעזדנוא וצ קידנעייגוצ

 :שטיוװָאנ

 טזַייװאב -- ,םיא ..טסעגראפ ןרעזדנוא סעומש ןקיטכענ םעד --
 -טרעּפ ןיא ןעגנערב גנאגדנור ןכָאנ ךַײלג -- ,ןענאידראוולא ףא רע
 םיא -- ,טַײז ןַײמ ןיא קנוװ א רע טוט -- ,םיא ןוא .ענשטָאזאיוו
 טעװ רע יו ,םעד ןופ .קָאטש ןטשרעטנוא ןפא ךיז ןזָאלּפָארא טפלעה

 טליפ יו ןוא .טדנעװעג ךאס א זיא ,ריצאּפש ןקיזָאד םעד ןכאמכרוד

 .ןרעדנא ןא אב ןיוש רע טגערפ --- ?ךיז ריא

 -עגרעביא טגיל סָאװ ,לקושז א ןעזעג זיא-סע-ןעוו ריא טָאה יצ.
 ,ךעלסיפ יד טימ זָאלפליה סע טעגירד רעהפוא ןָא ?ןקור ןפא טרעק
 רענעי וצ זא ,ךַײא רעכיזראפ ךיא !טינ סָאד --- ךיז ןרעקרעביא רָאנ
 ,לקושז ץנעי טָא יו ,ןפלָאהאבמוא ןעוועג ךיא ןיב טַײצ

 ןטשרע ןפא ךיז ןזָאלּפָארא רָאנ ,בעילג ןטלאהעגרעטנוא טָאה ךימ
 .ןבעגעגנַײא טינ טרָאפ רימ ךיז טָאה קָאטש

 ךיז טלאה רע סָאװ םיוק ,ןסָאגעגנָא ַײלב טימ יו זיא ּפָאק רעד
 ןקאה סיפ יד ,ןפיילש יד ןיא טּפאלק סע .זדלאה םענערָאװעג-ןיד ןפא
 -אראק א ןיא ךיז טיירד זיוה עצנאג סָאד .טינ ןגלָאפ ןוא רעטנוא ךיז
 ,ּפערט יד טימ ןעמאזוצ עשטנערָאּפ יד ,ליד רעד ןוא עילעטס יד :דָאה
 -דנעמוא ןא ןיא ךיז טיירד ץלא -- ,ןגעקטנא טייג סָאװ ,שטנעמ רעד
 םורא ןעִילּפ ןגיוא יד ראפ רָאנ ןוא ,רעטצניפ טרעוו סע .זַײרק ןכעל
 ןטלפיוו םוצ ןיוש .עריומ טעשָאּפ ךיא בָאה ןרעקמוא ךיז קירוצ .ןעקנופ
 ;בעילג רימ טגָאז לָאמ

 ,קירוצ ןייג רימָאל ןוא ּפָא ךיז ור ,גונעג ---
 ;םיא גָאז ךיא רָאנ ,ןּפיל יד סיײבראפ ךיא
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 ליפ זיא םעד ןופ זא ,טגָאזעג טָאה רעטקַאד רעד ,בעילג ,ןיינ ---
 .ןביילג ןעמ געמ םיא .קיגנעהּפָא

 רע זיא ,ןרעו טנוזעג טעװ רע זא ,רעכיז זיא רעקנארק א ןעוו --
 ,טינ רעקנארק ןייק בלאה ףא ןיוש

 ךיז טזָאל סע .טנאקאב רעייז רימ זיא ,סע טגָאז סָאװ ,םיטש יד
 ןָאט קעמש א סעּפע רימ טיג רע .ןיקניראז ךָאנ טייג זדנוא זא ,סיוא
 .עטאלאּפ ןיא קירוצ ּפָא ךימ טריפ עמ ןוא ,עלעשעלפ א ןופ

 :ןבעילג גערפ ךיא
 ?קָאטש ןטשרע ןפא ךימ ןזָאלּפָארא סָאד ןעוועג זיא סָאװ בילוצ ---

 ?ןעגנורדעג םעד ןופ זיא סָאװ
 יא ךיז ריד טימ רימ ןבָאה טנַײה -- ,רע טרעפטנע -- ,ץלא --

 ךָאנ זיא ,יוזא ביוא ןוא .קִיייפ סעּפע ףא ךָאנ טסיב וד זא ,טגַײצרעב
 .יוזא טָא ?רָאלק .ןלאפראפ ץלא טינ

 ןוא ,רעוט-גוימָאק רענעזעוװעג א זיא רע זא ,ןיוש ךיא סייוו טציא
 ןוא גנאל ןופ טניוועגוצ רע זיא "יוזא טָא; ןוא "רָאלק, םעד וצ זא
 .ןייגאב טינ רעטרעוו עקיזָאד יד ןָא ךיז ןָאק

 סיוא טינ םענייק טימ טדער ןאידראוולא זא ,טַײצ עשּפיה א ןיוש
 אב רע טעב טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא רעוש טמעטָא רע .טרָאװ ןייק
 ענעכעלב סָאד וצ טגָארט רע ןעװ .רעסאוו טלאק לסיב א ןבעילג
 טָאה רע .לאטעמ ןיא ןּפאלק ןייצ יד יוװ ,ךיא רעה ,ליומ םוצ לטרעווק
 .ָאטינ זיא רוטארעּפמעט יד ןטסעמסיוא ףא רעטעמַאמרעט ןייק .ץיה
 לייצרעד ןוא טנאה ןַײז ךיא קירד ךָאנרעד .סלֹוּפ םעד םיא ּפאט ךיא
 .קָאטש ןטשרע ןפא ךיז ןזָאלּפָארא ןעגנולעג טינ זיא רימ זא ,םיא

 עליו ןענַײז ייז -- ,רימ רע טרעפטנע --- ,סיוא טינ טכאמ'ס ---
 .ייז וצ רעטנעענ ךיז טלאה ,ןשטנעמ

 ,םיא ךיא גָאז --- ,ריד וצ ךיוא ןוא --
 רָאפ ךיא .ןדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא -- ,רע טגָאז -- ,רימ ןגעוו ---

 -ָאק טינ לעװ ךיא סָאװ ,דָאש א .?קסװוָאיליגָאמ, ןייק גוצלענש א טימ
 .ןטסישאפ קילדנעצ א שטָאכ ךיז טימ ןעמענטימ ןענ

 ןרָאװעג קנארק זיא עטאלאּפ רעטפניפ רעד ןיא ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ןגָאז ךַײלג םעד ןגעװ רימ טגעלפ ,ראטינאס א ןברָאטשעג רעדָא
 ןימ אזא ָאד זיא טױט רעד ?רימ סע רע טלייצרעד סָאװ בילוצ ,בעילג
 זיא עטאלאּפ עטפניפ יד סָאװ ,סָאד זיא רעקירעד ןוא .ךאז עקידעכָאװ
 -אזאל ןיא זַײל .סופיטקעלפ ףא עקנארק יד ןגיל טרָאד --- עטסערג יד
 רעד ָאד זיא סָאװ זיא .ןקאראב יד ןיא יו רעקינייו טינ ןענַײז טער
 ?ןבראטש ןוא ןָא ךיז ןקעטש ןראטינאס יד סָאװ ,שעדיכ
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 ךיא בָאה ןפָארטעג .ןעניקניראז וצ ןפורעגסיורא ךימ טָאה עמ

 רעד ךיז טכָאק סע ּוװ ,עלעװייא ןבעל טערובאט א ףא ןציז םיא

 זיא ודנוא ץוכא .ןצעזוצ ךיז ןסייהעג רע טָאה רימ ."קאינבוד ינרָאג

 .ןגָאז רימ רע טעװ סָאװ ,טראוו ךיא .ָאטינ רענייק ָאד

 "ייווצ סָאד ,ייז ןיא טלעפ לזעלג ןייא ,ןלירב ענַײז ּפָארא טמענ רע

 רע טקוק רימ ףא .טאלאכ םענופ עלָאּפ רעד טימ סיוא רע טשיוװ עט

 ןעיױרטנָא רימ רע טעװ ,ךיז טכאד ,דלאב .ןגיוא עקיטכיזצרוק טימ

 ;רָאג ךימ טגערפ רע רָאנ .ךאז עקיטכיוו א סעּפע

 ?טקנערקעג ריא טָאה סופיטקעלפ טימ ---

 .ןיינ זא ,ךיז טכאד ,רָאנ ,טינ ךיא סייוו --- ,ךיא גָאז -- ,יונעג ---

 ליו ךיא ןוא ,עיסנאקאוו א ןאראפ -- ,רע טגָאז -- ,טָא זיא --

 ךיא .עטאלאּפ רעטפניפ רעד ןיא ראטינאס סלא ןרידנעמָאקער ךַײא

 ךיז ריא טעװ ץלא ןופ רעכיג זא ,ןענערָאװ ךַײא וועיוכעמ רעבָא ןיב

 "רעד .ָאטינ זיא געווסיוא רעדנא ןייק רָאנ ,סופיטקעלפ טימ ןקעטשנָא

 "נוא לָאז סָאװ ,ןשטנעמ א עטאלאּפ ןיא ןבָאה וצ קיטכיוו ךָאנ זיא וצ

 עקַײּפ רעיז ןעמענוצ לָאז עמ ,ןזָאלרעד טינ ,עקנארק יד ןטלאהרעט

 יו זיא -- ןגיושעג עלַײװ א טָאה רע -- ,עדנאלאב יד ,טיורב

 ?ריא טרעלק
 ,םיקסאמ ןיב ךיא ---

 -אכָאנ ָאש עכעלטע ןיוש .רעטצניפ זיא עטאלאּפ רעד ןיא .טכאנ..

 "נאג רעקיצנייא רעד ךרוד .יינש רעטכידעג א רעהפוא ןָא טיש דנאנ

 א ןרעטמאל-סאג םעד טעדױה טניװ רעד יװ ,ןעמ טעז ביוש רעצ

 ,ךעלטעב יד ףא רעבירא טגנירּפש ,ליד ןפא ךיז טגעוואב ןַיײש לקיסאּפ

 .ליד ןפא םוא רעדיװ ךיז טרעק ןוא טנאו רעד ףא ךיז טבַיײלקראפ

 ןרעטש םעד וצ עילוט ךיא .עטאלאּפ ןיא ענרושזעד ךיא ןיב טנַײה

 ךיא .ףָאלש םעד ןבַײרטראפ רעטכַײל זיא יוזא -- זָאלג ןטלאק םוצ

 םעד םורא ךעלעיינש עכייוו יד ןופ דָאהאראק ןדליוו ןיא ןַײא ךיז קוק

 טנאּפש סאג רעד ףא ןאמכאוו רעשישטַײד רעד .ןרעטמאל ןקידנענערב

 יד ןיא טקוראפ טנעה יד ,רעטרעקױהעגנַײא ןא .םורא טינ רעמ

 לעניש רענירג-לקנוט ןַײז .טיולּפ ןיא טראּפשעגנָא רע טייטש ,לברא

 ףא ןעמונעגכרוד סיוועג םיא טָאה טלעק יד .יינש ןופ סַײװ ןיוש זיא

 ,רעהא ןעמוק טלָאװעג טינ רָאג טָאה רע זא ,ןַײז ןָאק .ךרוד ןוא ךרוד

 .דרע רעדמערפ רעד ףא
 "טימ ןוא .טציא יװ ,ליטש יוזא ןטלעז זיא עטאלאּפ רעזדנוא ןיא

 טינ ןָאק סע ,ןיינ !טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה עשז ןיוש טינ ...לָאמא

 רעצעמע טָאה סָאװרָאנ .ןבָאה טנָאקעג טינ ךיא בָאה סעָאט ןייק ...ןַײז
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 -עמ-אמ ,רעהא םוק ,עמאמ/, :שידִיי ףא טגָאזעג לָאק קידנענייוו א טימ
 ,ליטש-אש רָאנ ,ךעלטעב יד ןשיװצ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא ..?עדע-ע
 ."ע-ע-עמ-אמ, ףור ןטימ לופ ךָאנ זיא טפול יד שטָאכ

 ןיא ןַײא ךיז קוק ,ןטייוצ םוצ לטעב ןייא ןופ ךיא ייג לָאמאכָאנ
 ?ןעירשעג סע טָאה רעוו .רעמענעּפ יד

 זיולב ןענַייז עכלעוו ,יד עליפא טכארבעגמוא ןעמ טָאה רעגאל ןיא
 יז ןטעלעקס שעמאמ -- ןשטנעמ ןגיל ָאד דִי ףא ןעוועג ךעלנע
 טָאה ייז ןופ רע זיא .רעביפ ןיא ןוא ץיה ןיא ,ענעגָארטראפ ןגיל
 -עלא ןבַײלקרעביא םענ'כ ?ןשָאלעמאמ ןַײמ ףא טדערעג סָאװרָאנ סע

 ...ןרָאקיז ןיא ןעמ
 סָאװ ,רענעי עשז ןיוש .ןָא ךיז סיוטש ךיא זא ,ךיז טכאד ,טראוו

 בָאה ךיא .ווָאקינסאימ זיא עילימאפ ןַייז ?לטעב ןטסקע עמאס ןפא טגיל
 ןטייוצ םעד זיא רע .טרעהעג טינ לָאמנייק טרָאװ ןייק םיא ןופ ךָאנ
 טכאד ,ןוא עירעטנעזיד ךָאנ רע טָאה סופיטקעלפ ץוכ .רעביפ ןיא גָאט
 ,סופ א ןופ ענערגנאג א ךיוא ,ךיז

 שיװ .טנאה א ראפ ןָא םיא םענ ,לטעב ןַײז ףא וצ ךיז ץעז ךיא
 א ןוא לָאמ ןייא םיא אב גערפ ,םענָאּפ ןַײז ןופ סייווש םעד סיוא
 ;לָאמ טייווצ

 ,ּפָאק םעד סיוא טיירד רע -- ?קנורט א ריד ןבעג ,ווָאקינסאימ ---
 ןַײז וצ טלאה ךיא .טינרָאג םיא ןופ ןעמ טרעה ץכערק א ץוכא רָאנ
 ;שידִיי ףא רעיוא ןיא ךיא עשטּפעש ןיילא ןוא ּפָאק

 א טוט רע -- ..דָיי א ךיוא ןיב ךיא ...ןאמשיילפ ...ןאמשיילפ ---
 .ןייוועג א ןיא ךיז טייגראפ ןוא רעטיצ

 ..עמאמ יד ןפורעג טָאה סע רעװ ,ןיוש ךיא סייוו טציא
 ,ןברָאטשעג ווָאקינסאימ זיא גָאטראפ
 רעסאוו לסיב סָאד .ךעלגערטרעדמוא זיא עטאלאּפ ןיא טלעק יד

 -דנוא ןופ רעשדלעפ רעד .זַײא לטַײה א טימ ןגיוצראפ זיא רעמע ןיא
 ןרעו ןריורפראפ טינ ךיוא ןיילא לָאז רע ,עריומ טָאה עטאלאּפ רעז
 סָאװ ,ענסָאס יד ןגעזוצּפָא שינעבױלרעד א ןטעבעגסיא רע טָאה
 .טעראזאל ןופ טַײװ טינ טסקאוו

 ,טסָארפ אזא .םיוב ןופ ץכעגעז עכעלבלעג סָאד ךיז טיש יינש ןפא
 ...טַיײקשירפ טימ ,סנירג טימ טקעמש סע ןוא

 טעװ ןאידראולא זא ,ןעניז ןפא ןעמוק טנַאקעג סע טָאה ןעמעוו
 -ראטש ,רעגולק רעד -- ןאידראולא ףבעל סָאד ןעמענ ןווורּפ ךיז
 -עג ביל יוזא טָאה סָאװ ,רעטקאראכ ןצלָאטש ןַײז טימ ,שטנעמ רעק
 בָאה ךיא !דרָאמטסבלעז ןייגאב טלָאװעג טָאה רע -- ,ןבעל סָאד טאה
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 -יז ןופ טזָאלעגסיױרא סע ךיא בָאה יוזאיו ,ןַײז לכיומ טנָאקעג טינ ךיז
 זיא רימ ןגעוו :טגָאזעג ןטלמונא רימ טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד ןענ
 .."קסװָאיליגַאמ, ןייק גוצלענש א טימ רָאפ ךיא .ןדייר וצ סָאװ ָאטינ

 :בעילג טקעװעגפוא ךימ טָאה טכאנ רעבלאה ךָאנ טעּפש
 !ןענאידראוולא וצ רעכיג --
 .ןעניקניראז רעטקָאד םוצ קעווא רע זיא ןיילא
 :ןעזרעד ךיא בָאה ץענאק םענופ ןַײש רעקידנעקנאצ רעד אכ

 טפירט ףיילש ןקניל םענופ ,רעכיילב קראטש א טגיל ןאידראוולא
 -יא ליומ םוצ ףיילש םענופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה טינש עפיט ייווצ .טולב
 -ראפ ןיד א טרעגלאוועג ךיז טָאה ליד ןפא .קאב רעטכער רעד רעב
 זיא'ס .טנעה יד ראפ ןטלאהעג םיא טָאה אמזוק .לרעסעמלָאג טקיטולב
 ןוא ,עטאלאּפ רעקידסעניכש רעד ןופ ראטינאס רעד ,ןָאכיט ןַײרא
 :ןָאטעג יירשעג א ןטַײװנופ ךָאנ

 -ראוולא וצ ןָאטעג גנורּפש א ןוא -- ,טנעה יד ּפָא םיא זָאל --
 ךיז וטסעװ טנַײה ?ריד אב ךיא גערפ ,טגאוועג וטסָאה יו --- ,ןענאיד
 ,ייז ןליוו סָאד עקאט ,ךיא ןגרָאמרעביא ,רע ןגרָאמ ,ןבעל סָאד ןעמענ

 ןופ רעסעב טָאה רעכלעװ .ןָאכיט סָאװ ,טשעדיכראפ טָאה ךימ
 ךיז לָאמ סָאד טָאה ,טנעה יד ןיא ןעמענ טנָאקעג ךיז ןעמעלא זדנוא
 יד טימ טלסירטעג ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג ,ןטלאהעגנַײא טינ
 ,ןטסיופ

 -עג רעװש ןוא ןגא עטכאמראפ טימ ןגעלעג זיא ןאידראוולא
 :טרעפטנעעג רע טָאה ןענָאכיט .טמעטָא

 ןייק זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ..טכערעג טסיב וד ,סייוו ךיא -
 ...ָאטינ זיא געווסיוא רעדנא

 טכַײל ,ןדנובעגרעביא טסעפ ןיקניראז םיא טָאה לטעב ןפא ָאד טָא
 ;טגָאזעג ןוא זָאנ רעד ןיא ןָאטעג לענש א םיא

 א טימ יו ,םיא טימ טדערעג בָאה ךיא ןוא !לגנִיי שיראנ ,ךע -
 ,לבצנאמ

 טָאה סע ,ןקור םעד טימ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןיקניראז סָאװ ,טוג
 -נוא אב יװ ,ןקרעמאב לָאז רעצעמע זא ,טלָאװעג טינ רעייז רימ ךיז
 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט ןעלקניפ רעטקָאד רעזד

 ןסעזעג ,עווטסרושזעד ןופ עַיײרפ ,רימ ןענַײז טנװָא ןא םענייא ןיא
 ;ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז טָאה םעצולּפ .רעמיצ-ןראטינאס ןיא

 !ןטסישאפ יד טיוט א !ארוה !רעַײפ !רעַײפ ---
 ,םיטש סנאידראוולא טנעקרעד ךַײלג בָאה ךיא
 עיזוק .עטאלאּפ רעטייווצ רעד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז עלא ןבָאה רימ

 -- הגױא יד טימ טלטניּפעג גנונױטשרעד ןופ ןוא ןטנאטשעג זיא
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 -אב טינ סעיצקורטסניא ןייק רע טָאה לאפוצ אזא ראפ ?ןעמ טוט סָאװ

 -רע ערעייז ןופ ןביוהעגפוא ךיז ןבָאה עקנארק עלא טאמיק ...ןעמוק

 ןאידראוולא יו ,טרעהעג ייז ןבָאה םעטָא ןטעײטראפ א טימ .רעט

 ,טַײרש

 שיטעװָאס רעזדנא ראפ -- !דנאלמיה רעזדנוא ראפ --

 !דנאלמייה

 :ןעיזווק ףא ךיז טַײרשעצ בעילג זיב ,טרעווילגראפ ןעייטש רימ
 סָאװראפ ,ףָאלש ןופ טדער רעקנארק רעד ,טינ ןעד טסרעה --

 ?ףוא טינ םיא וטסקעוו

 :ןענאידראוולא ןעלסיירט ןעמונעג טָאה אמזוק
 !ןפָאּפ וצ גונעג ,רענַײמ קילגמוא ,וד --

 טמעלָאכעג סניוזא סע ךיז טָאה סָאװ ,ןסיו טלָאװעג ןבָאה עלא

 ץכערק א טימ ןוא ןרעטש םעד טשיװעגּפָא טָאה רענעי .ןענאידראוולא

 :טרעפטנעעג

 טינ ךימ טזָאל טכאלש עטצעל יד .ייױו רימ טוט ץראה סָאד --

 .ןרוצ

 ףא .טרעזאכעגרעביא םעלָאכ רעד ךיז טָאה םורא ָאש רָאּפ א ןיא
 ןאידראוולא רָאנ יו .עסַײמ עקיבלעז יד -- ןגרָאמרעביא ןוא ןגרָאמ
 -צעל סָאד :טכאדעג ךיז טָאה סע .ןעַײרש רע טמענ יוזא ,ןַײא טפָאלש
 ןענַײז סעטאלאּפ יד ןיא עקנארק יד .סױא רע טַײרש ךעיוק לסיב עט
 -עגמוא טיִמ .ןריט יד ןכאמוצ טזָאלעג טינ ןבָאה ייז .ןפָאלשעג טינ
 ןוא ,ףָאלש ןופ ןדייר ןביײהנָא לָאז ןאידראוולא זא ,ןעמ טראוו דלוד
 רעמענעּפ יד ןָא ןבייה יוזא ,ןעיירשעגסיוא ענַײז רָאנ ןעמ טרעהרעד
 .דיירפ לסיב ןטצעל ןטימ ןטכיול וצ עקנארק יד ןופ

 :רעטקַאד ןראפ ךיז טגָאלק ןאידראוולא

 סעּפע רימ טיג .ןעניז ןופ ּפָארא ךיא לעװ סעמיולאכ יד טָא ןופ ---
 ,ןפָאלש רעקיור לָאז ךיא ,עופער א

 סע ךיא לָאז ּוװ ?קנארטעג-ףָאלש ,ןבעג ריד ךיא לָאז .סָאװ --
 זא ,טינ סעּפע קנעדעג ךיא .רעקינייוו ךיז רעמיק וד רָאנ ?ןעמענ
 ...םעלָאכ א ןופ ןבראטש לָאז רעצעמע

 זא ,דאשכ א טעװנאגראפ רימ אב ךיז טָאה ,טגָאזעג סעמע םעד
 ענַײז רעביא ךיז ןרעזאכ טּפָא וצ ןוש .טאלג טינ ָאד זיא סעּפע
 ,סעמיולאכ

 ןקעװפוא םיא רעוװש ךעלנייועגרעסיוא זיא סע זא ,טענַײט עיזוק
 "!ןגיז ןלעװ רימ, :טַײרש רע ןוא ,םיא עקרָאט ךיא --
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 ןבעילג טימ רימ ןעייג ,ןדיירפיונוצ ךיז סעּפע ןגעוו ןפראד רימ זא

 ךָאנ סָאװ ,סָאד .רעסאוו ךָאנ עקנָאלָאק רעד וצ ןענָאכיט טימ רעדָא

 םינ םענייק אב ןָאק ןעורּפָא ךיז רימ ןלעטש ןאּפש עכעלטע עדעי

 טימ קעווא ןעַײרדניא ךיז רימ ןזָאל ירפצנאג .דאשכ ןייק ןפורסיורא

 :זדנוא טלייצרעד בעילג .רעמע יד

 בָאה ךיא רָאנ יװ .עטאלאּפ ןיא טערושזעד ךיא בָאה טנַײה --

 ראפ ןוא רעַײפ ראפ טדערעצ ךיז ןאידראוולא טָאה ,טלמערדעגנַײא

 ןגױא עצראווש ענַײז -- ןַײא ךיז קוק ,םיא וצ וצ ייג ךיא .רעסאוו

 :טסייה'ס .טנאה רעד טימ רע טכאמ רימ וצ ןוא טנפעעצ טיירב ןענַײז

 ךיא ייטש ."טקידנעראפ טינ ךָאנ בָאה ךיא ,טינ ךימ קעוװ ,וצ טראוופ

 א :ײרשעג א סע רע טוט .רעטכעלעג ןופ ןַײא םיוק ךיז טלאה ןוא

 "סיוא טינ ןיש ךיא בָאה ָאד ?ףעַײצילָאּפ יד ןוא ןטסישאפ יד טוט

 וצ ךיא ַײרש -- ,ףוא ייטש; .ןעלסיירט םיא ןעמונעג ןוא ןטלאהעג

 ןגױא יד סא טבַײר רע ."טלעוו יד ןרעק וצ ףוא רעה ןוא --- ,םיא

 יןעירשעג רעדיװ םאטסימ ?ןעשעג זיא סָאװ; :ךימ טגערפ ןוא

 "וצ ייז ןלעטש ןוא טירט עכעלטע ּפָא ןעייג ,רעמע יד ןעמענ רימ

 :רעביא טגערפ ןָאכיט .יינש ןפא קעווא קיר

 ייןסעגראפ םינ ךיױא רע טָאה ןעַײצילָאּפ יד זא ,סע טסייה ---

 ענַײז ןופ ראוטרעּפער םעד ןטיבעג ןאידראוולא טָאה ןגרָאמ ףא

 סָאװ ,עלָאּפאמ רעד ןגעו טלייצרעד ןיוש רע טָאה טציא .סעמיולאכ

 טימ טלייצרעד .עװקסָאמ רעטניה טּפאכעג ןבָאה סעצווָארעלטיה יד

 ןבָאה ,ענעגנאפעג עּפורג עניילק א ,רימ זיולב סָאװ ,ןטַײהלצנײא עלא

 טלַײעג ןבָאה רעהא .שינעּפוטש א ןרָאװעג זיא ריט רעד אב .טסּוװעג

 .ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה סיפ יד ןעמעוו ,עלא

 "פוא ךָאנ םיא טנָאק ריא -- ,ןעַירשעג עיזוק טָאה --- !רעליטש ---

 סניוזא לָאמאכָאנ םיא ךיז טעװ סע זיב ,טראוו ייג ךָאנרעד ןוא ,ןקעוו

 .ןעמעלָאכ

 לָאפ יד ןופ רעצעמע .סָאמ יד טּפאכעגרעביא טָאה ןאידראוולא

 .רושאדנעמָאק רעד טרעסאמעג סעמיולאכ ענַײז ןגעו טָאה טַײל-יײצ

 םוט סָאװ .רעצעזרעביא רעד טלייצרעד םעד ןגעװ טָאה ןעניקניראז

 ?ןעמ

 :רימ טגָאז רע .רעסאוו ךָאנ ןענָאכיט טימ ךיא ייג לָאמארעדיוו

 ןיא ךיז וצ ןעמענ םיא טסלָאז וד ,ןאראפ זיא געווסיוא ןייא --

 .יטקנערקעג ןיוש רע טָאה סופיטקעלפ טימ ,עטאלאפ

 .ןָאטעג עקאט רימ ןבָאה יוזא

 .לטעב ןפא ןענאידראוולא וצ וצ ךיז ךיא ץעז טונימ רעַײרפ א ןיא
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 ןרָאא עגנאל ןיוש טעברא סָאװ ,רעטומ ןַײז ןגעוו רימ טלייצרעד רע
 ,לדיימ א ןגעוו ךיוא טלייצרעד רע .טאטוּפעד א זיא ןוא גָאגאדעּפ סלא

 לָאז זדנוא ןופ רעצעמע זא -- ,רע טגָאז --- ,ןכאמ ךיז ןָאק'ס --
 -ינעל :רעטרעװ ייווצ ןעקנעדעגראפ לָאז עמ ,גונעג זיא .ןבעל ןבַיײלב
 ןַײמ ןסעגראפ ריא טעװ טַײצ רענעי וצ ביוא .ןאידראוולא ןוא ןאקאנ
 זיא יוזאיו ,טגערפ ןוא רענעמרא ןא סאג ןיא ּפָא טלעטש זיא ,עילימאפ
 ןַײמ ןענַאמרעד ךַײא טעװ רעפטנע רעד ."זור א, שינעמרא ףא
 .עילימאפ

 ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ,גָאט ןקיטסָארפ ,ןטלאק א ןיא ,לָאמניײא
 .ױוה א טימ רעטקַאד-טּפױה רעד ןעמוקעגנַײרא זיא עטאלאּפ ןיא ןוא
 אב ךיז קידנלעטשּפָא .ןצראווש ןיא טדיילקעג ,יורפ רענטלאטש ,רעכ
 ;יצילָאּפ םוצ טגָאזעג יז טָאה ,לעווש רעד

 לָאז עמ ,ביל טָאה רע ,סעדייא ןייק ןיא טינ ךיז טקיטיינ טָאג --
 ךאמ ןוא רָאדירָאק ןיא ביילבראפ וד .גיא ףא גיוא םיא טימ ןדייר
 ,ריט יד וצ

 :טגיינראפ ףיט ךיז ןוא זדנוא וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז
 .עקשאנָאמ א ןיב ךיא .ןשינעפעשאב סטָאג ,טשטנעבעג טַײז --
 ןרעדנא ןפא ןקנארק ןייא ןופ קילב םעד טריפעגרעבירא טָאה יז

 ;רעיוא ןַײמ וצ ןגיוצעגוצ ךיז טָאה ןאידראוולא

 ..ןָאט סעומש א ריא טימ דלאב ךיא לעװ טָא --
 ךיז ווורּפ ךיא ,ינק יד ףא ףוא ךיז רע טלעטש ךַײלג עקאט ןוא

 -יצ טנעה ענַײז -- "!ורוצ זָאל; :ךיז רע טַיײרשעצ ,םיא ןטלאהוצנַייא
 ,לטעב ןופ עשטנערָאּפ ןיא טרעמאלקעגנַײא ןענייז ייז שטָאכ ,ןרעט

 זיא ."זדנוא טימ טָאג, טנכײצעגנָא זיא סעכאילב יד ףא ייז אב --
 זדנא וצ ריא טַײז טָאג ןכלעוו ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןסיוו רימ ןליוו
 זַײל ךאס א ןאראפ ןענַײז ָאד !ךיז טיה ,ןצראווש ןיא יורפ ..?ןעמוקעג
 ןימ רעדנא ןא ףא ָאד ןטראו רימ ...עקיטכרָאפסטָאג קיניײװ ןוא
 ..ריט יד ןענעפע טינ ַײצילַאּפ יד טעװ םענעי רָאנ ,שטנעמ

 טינ ךיז טָאה עקשאנָאמ יד .טסוה רערעוש א ןלאפאב זיא ןעשירג
 סָאד טיירדעגפיונוצ טפאהרעביפ ןבָאה רעגניפ עריא .טרָא ןופ טרירעג
 .ףָאס ןזיב ןטלאהעגסיוא יז טָאה קילב סנאידראוולא רָאנ ,לכיטזָאנ

 וד ,קיטנָאק --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,וצ ךיז גייל ,ךיז קִיוראב --
 ןגארפ ענַײד עלא ףא .ינק יד ףא ןייטש ןענָאק סָאװ ,יד ןופ טינ טסיב
 יז טָאה -- ,ךַײא ךיא טעב טציא ןוא ,ןרעפטנע ןעִימאב ךיז ךיא לעװ
 ,ליוו ךיא .ןיילא ָאד ךימ טזָאל --- ,רעטיילגאב ריא וצ טדנעוועג ךיז
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 ףא זיוועגנָא יז טָאה -- ,ןבַײלברעביא לָאז ראטינאס ןייא רָאנ זא
 .לשיוק סָאד ןגָארט ןפלעה רימ טעוװ רע -- ,רימ

 טבייה ליּפש יד -- .עשירג טּפוטשעגרעטנוא ךימ טָאה --- ,ייג --
 .ןלעפעג ןָא רימ

 -כָאקעג טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ ,לשיוק סָאד ןעמונעג בָאה ךיא
 -עצ ןעוועג ןענַײז רענרעק יד .רענרעק-ץייו עטעוװענקארבעגנָא עט
 -ךעלנלעג ןעוועג ןענַײז ערעייז ךעלעכיײב ענעפָא יד ןוא ,טעקסארט
 .לעמ רעטכַאקראפ טימ טקעמשעג ןוא זָאר

 :טגָאזעג רימ וצ טָאה עקשאנָאמ יד
 עקנארק:רעוש .רענרעק קיצנאוצ וצ ןרעדעי סיוא לייצ ---

 שטכָאקעג רעהא טכארבעג ךיוא בָאה ךיא .רעמ לסיב א ןבעג וטסגעמ

 טינ טָאה שמ רָאנ .ןעמונעגפיונוצ ןבָאה רימ סָאװ ,טיורב ,לפָאטראק
 ,..טזָאלעגכרוד

 סיטש סעּפע זא ,ןרעהוצנָא ןבעג ריא טלָאװעג רעייז ךיז טָאה רימ
 ."רעטסעווש ,ןעייטשראפ רימ, :טרעפטנעעג ריא ךיא בָאה ,ןָא ךיז ךיא

 יז טָאה ןרעדעי ראפ ,לטעב וצ לטעב ןופ ןעגנאגעגמורא זיא יז
 ,טרָאװ םעראוו א טאהעג

 ?רעקנארק ,ייוו ריד טוט סָאװ ---
 .רעַײפ א יו ,טנערב רע .סופ רעד ---

 -אב סע טָאה ךיד טינ .ענערגנאג א ןזיא סָאד ,ָא .זיײװאב ,ונא ---
 ןרעטאמ סָאװ ,יד ןענערב ןלעו רעַײּפ ןפא םענעג ןיא .ןפערט טפראד

 .ָאד ךַײא
 ...ןטייווצ א אב טגערפ יז
 ?טלא וטסיב לפיוו ---
 רעד טֶא זא ,ןטעב ןלעוװ ךַײא טלָאװ ךיא .קיצנאווצ ןוא טכא --

 -עגסיוא ָאד זיא סָאװ ,סערדא ןטיול ןעמוקנָא זיא-טינ-ןעוו לָאז לפעל
 ,טצירק

 .סיוא זיא ריטקנוּפ םעניד א טימ .לפעל-ינימוילא םעד טמענ יז

 א ןוא סערדא רעד ,דניק א טימ יורפ א ןופ רוטנָאק רעד טצירקעג
 ...ערעַײט ענַײמ ,ךעלקילג טַײז, טפירשפוא עצרוק

 ןבַײלב לָאז לפעל רעד רָאנ רע טליפעגסיוא לָאז ןליוו ןַײד ---
 ,ריד אב

 ?סָאװראפ ---

 -ראפ רעדָא ןענאדנופ ןגָארטסױרא סעּפע ןטָאבראפ זיא רימ ---
 ןיש ךיא לעװ טלמעד ןוא ,ןכוזאב ךימ ןָאק עמ .סָאװ סעּפע ןביײרש
 ?רעלטסניק א טסיב וד ,גָאז ..ןעמוק טינ רעהא רעמ סיוועג ףא
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 א ןעוועג זיא עטאט ןַײמ רָאנ ,גָאלָאנכעט-רעינעשזניא ןא ,ןיינ ---

 ?לפעל םעד טינ ריא טמענ זיא .רעווארג

 .ןעמענ םיא לעוװ ךיא ,טוג --

 ;לָאק סנאידראוולא רעדיוו ךיז טרעהרעד סע

 .שיראנ זיא ןריקיזיר יוזא .לפעל ןַײד וצ םענ ,וועידעבעל --

 -ירג וצ וצ טייג יורפ יד ןעוו .לטעב ןפא ןגיל טבַיײילב לפעל רעד

 .ןגָאמראּפ רימ סָאװ ,טערובאט ןקיצנייא םעד ריא ךיא גנאלרעד ,ןעש

 -יא ךיז ןעִיצ סָאװ ,ןעמארש ייווצ יד ןופ ּפָארא טינ גיוא ןייק טזָאל יז

 -וצ זיא סָאװ ,עילראמ לקיטש םענופ ןוא ,טכיזעג סנאידראוולא רעב

 ;ליטש-ליטש טגָאז יז .טסורב רעד וצ טּפעלקעג

 .רעוואכ ,ךיײא קנאד א --

 ןיא טצילבעגפוא טָאה לרעַײפ א .ןָאטעג רעטיצ א טָאה ןאידראוולא

 :ןגיוא ענַיײז

 ַָאד טָאה ריא סָאװ ,ץלא ןעקנעדעגראפ טלָאז ריא ,רעטסעווש --

 .ןעזעג

 :ןָאטעג ּפאכ א ךיז ךָאנרעד ןוא

 ...טינ ךימ טמעלייצ ---

 .סריא ןָאטעג ןוא רעגניפ יירד טגיילעגפיונוצ טָאה יז רָאנ

 ךיז טעװ סע זא ,טביילגעג ךָאנ ןאידראוולא טָאה גנאל טינ טשרע
 רימ ןעוו ,טציא דָארג ןוא .ןפיולטנא ןעמאזוצ זדנוא טימ ןבעגנַײא םיא
 :עשירג רימ טגָאז ,םיורט רעזדנוא ןכעלקריווראפ ךיז ןווורּפ

 ,ךיא ביילג טציא ,טסייוו וד ...ןעגנוזעגּפָא ןיוש זיא לדיל ןיײמ ---
 ןיוש לע ךיא ,ךיא רָאנ .ןעמוקַיײב ייז ןלעו רימ זא ,טינ לָאמנייק יו
 ...ןרעקמוא טינ ךיז םייהא

 .או א ןוא רעקיטכיל א ןבעגעגסיוא ךיז טָאה ַײמ רעטפניפ רעד
 רעד אב ףיה ןיא ןענאטשעג ןענַיײז ךיא ןוא ןָאכיט ,בעילג .רעמער
 רעהא .םיסיימ יד ןלעבאטש ןיא טגיילעגפיונוצ ןענַייז סע ּוװ ,רעמאק
 ןא ףא ךיז טלאהראפ קילב ןַײמ .ןענאידראוולא טכארבעג רימ ןבָאה
 רעד רעטנוא ךָאל א טּפאלקראפ זיא'ס רעכלעוו טימ ,דליש רעטלא
 -ינָאמ; ןענעיילרעביא ץלא ךָאנ ןעמ ןָאק ךעלב םעד ףא .עכירטס
 טשרע .טעװעקאילבעגּפָא ןענַײז סעיסיוא עקירעביא יד .*יקסווָאיל
 -קָאד רעזדנוא רעהא טכארבעג רימ ןבָאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 ?טציא זיא ייר סעמעוװ .ןעניקניראז שטיווָאנאויא רעדנאסקעלא רעט
 ...ענַיײמ ,ץלא ראפ רעכיג

 קרעמאב ךיא ןכלעוו רעטנוא ,טָארד ןקיכעטש םעד ףא קוק ךיא
 סע ,ןיד רעייז ךָאנ ןענַײז ייז .ךעלעזערג ענירג ,עקידעבעל ,ךעלעזערג
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 ,טַײקנירג רעקיטכיל א טימ ןרירעמעש ייז ,לטניוו ךאווש א ייז טגיוו
 ...טמוק גנילירפ רעד

 ןיא טעברא ףא ןראטינאס יד טריפ עמ יװ ,לָאמ עטירד סָאד ןיוש
 עלעסעק א ןוא טױרב עקַײּפ א ךָאנ רימ ןעמוקאב ןיול סלא .טָאטש
 -ראק עטכַאקעג טימ סענעשעק יד ןָא רימ ןּפוטש םעד ץוכ .עדנאלאב
 ןעקנעש ןעיורפ ןוא רעדניק יד סָאװ ,טױרב ךעלקיטש ןוא לפָאט
 -רא יד טריפ עמ עכלעוו ךרוד ,ךעלעקיל יד ןיא ןטראוו ייז .זדנוא
 .סעדנאמָאק-סטעב

 --- ךיא ןוא ןָאכיט ,בעילג -- ירד עלא רימ ןענַײז ,סעכָאלוצפא יו
 -סטעברא ןייא ןיא ןעמאזוצ ןלאפעגניירא טינ לָאמ ןייא ןייק ליײוװרעד
 ןבַײלקרעטנוא ןַײא זדנוא ךיז טיג סע ןעו זא ,טכאד רימ .עדנאמָאק
 -נָאק ייוצ יד ףא ןלאפנָא טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,ןשטנעמ רָאּפ א ךָאנ
 ,זדנוא ןטיילגאב סָאװ ,ןרָיָאװ

 ןעקנאדעג ערעזדנוא טנעײלעג טלָאװ רע יװ ,טנאדנעמָאק רעד
 .טעברא ףא טָאטש ןיא ןראטינאס יד ןעמענ ןטָאבראפ ןכיגניא טָאה

 -לעוו יד ןיא ,וועלָאמ ןופ טַײװ טינ זא ,ןיוש רימ ןסייוו טציא רָאנ
 דייר ןייק ָאטינ ןיוש זיא טציא .רענאזיטראּפ ףוא ךיז ןטלאה ,רעד
 ןבעגנַײא רָאנ ךיז טלָאװ .עיניל-טנָארפ רעד וצ ךיז ןבַײלקרעד ןגעוו
 ..ןענאדנופ ןפיולטנא

 רעזדנוא ןופ לטרעפ א גָאט ןדעי ןענָאכיט ּפָא ןביג בעילג ןוא ךיא
 עפראש ייווצ ןיוש ןבָאה רימ ּוװ ,םעדיוב ןפא סע טלאהאב רע .טיורב
 .לרעש ןיילק א ןוא לטנעה א ןָא לדיר א ,סרעסעמ

 .רעביא רעד רעהא טלַײא סָאד .ּפערט יד ףא טירט ןופ ןעּפוט א
 :רעגאל םענופ רעצעז

 ,ייר א ןיא ךיז ןלעטש !קָאטש ןטשרע ןפא ןראטינאס עלא --
 !רעלענש

 ,לָאמ עטשרע סָאד סע זיא ,טעראזאל ןיא ךיז ןיפעג ךיא טניז ןופ
 .ייר א ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז ןראטינאס יד זא ,ןרעדָאפ לָאז עמ

 טעראזאל ןופ ראטינאס רערעטלע רעד זדנוא טפור ,טמוק ---
 ,טקיורמואב זיא רע ךיוא זא ,ןעז וצ זיא'ס .ווָארעװא

 -- ,טנאה רעד אב רעצעזרעביא םעד ןָא רע טּפאכ -- ,עשאפ --

 ?ןעשעג זיא סָאװ
 .סָאװ ראפ ָאטינ זיא ךיז ןקערש רָאנ .טינ ךיא סייוו יונעג --

 יד םיא ךָאנ ,וָארעװא יר רעד ןיא ךיז טלעטש רעטשרע רעד

 ןשטנעמ ַײרד ךָאנ ןוא ןָאכיט ,בעילג .ןראטינאס ערעטלע עקירעביא
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 ךיא .ןַיײרא ךיק ןיא רעלכַײּפש ןופ לּפָאטראק ןגָארט ייז .ָאטינ ןענַײז
 -עגנָא ,רעטײל א טייטש סע ּוװ ,לקניו םוצ רעטנעענ וצ ךיז קור
 .טנאוו רעד ןיא טראפש

 -אל ןופ טנאדנעמָאק-ספליהעג רעד ןענאטשעג זיא זדנוא ןגעקטנא
 טימ ,םענָאּפ טעילַאכעג טאז א טימ רעציפָא רעטצוּפעגסױא ןא ,רעג
 ,ןעזעגסיוא טָאה רע .סעצנָאװ עטיירדראפ ןוא רוזירפ רעטארוקא ןא
 א ןופ דליש רעשידָאמטלא ןא ןופ ּפָארא טשרָאקַא טלָאװ רע יװ
 .יירערעש

 :רעטרעװ סרעציפָא םעד טרעלקרעד רעצעזרעביא רעד
 ריא טעװ טרָאד .טעראזאל א ראפ ןראטינאס ךיז ןרעדָאפ סע --

 .סיורָאפ ןאּפש ַײרד ןכאמ לָאז ,ליו סע רעװ .זַײּפש עטוג ןעמוקאב
 רענייק זא ,ןטסישאפ יד ןביילג טינ טניווועג יוזא ןיוש ןענַײז רימ

 ,טרָא ןופ טינ ךיז טריר
 ןרָאװעג זיא םורא .שטַײד רעד רעביא טרעזאכ -- ?רעװ ,ונ --

 .ץראה סָאד טּפאלק'ס יו ,רעה ךיא זא ,ליטש יוזא
 ?ראטינאס רערעטלע רעד ָאד זיא רעוו --
 .ווָארעװא טרעפטנע -- ,ךיא --
 ייר רעד ןופ סיורא ---
 -ָאק-ספליהעג רעד .רעכיילב א טייטש שטיוװָארימידאלוו רימיזאק

 עמאס יד ןליופאב ןוא ייר רעד סיוגנעל טזָאלעג ךיז טָאה טנאדנעמ
 טסייה רע .קינייוו ץלֹא ךָאנ זיא סָאד רָאנ .סיורָאפ ןייגסיורא עגנוי
 וָארעװא .ןראטינאס עכעלטע ךָאנ ייר רעד ןופ ןריפסיורא ןווָארעװא
 -רעד ,רעגניפ ןטימ ןָא טזַײװ רע זא ןוא ,ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טייג
 :עדנאמָאק סשטַײד םעד ךיז טרעה

 !ןעטערטרַאפ ---
 -יטש םיא ךיא גָאז ,רימ וצ ךיז טרעטנעענרעד וָארעװא ןעוו

 ;טייהרעל
 .טינ טמענ ךימ ,ךַײא טעב ךיא --
 םורא עלַײװ א ןיא ןוא רעגניפ ןטימ רימ ףא ןָא טזַײװ רע רָאנ

 ;ךיז טרעהרעד
 !ןעטערטרָאפ ---

 .רעגאל םעניימעגלא ןיא ןענַײז רימ זא ,גָאט רעטירד רעד ןיוש
 ךיז טָאה ,ןרעטמאל םעד ןשָאלעגסױא טָאה עמ רָאנ יװ ,גָאטראפ

 ייצילָאּפ א .סלער א רעביא ןוייא ןופ ןּפאלק קיכליה א ןגָארטרעד
 ;טַײױש

 !עדנאלאב ךָאנ ,רעלענש ---
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 סע זיב ,ץאלפ ןפא ךָאנרעד רימ ןעייטש ָאש א ןופ רעקינייװ טינ

 רעד סיוגנעל ןעײג יז ןעװ .סעצוװָארעלטיה עכעלטע  ךיז ןזיַײװאב

 "יירעד טינ א דרע רעד ףא ּפָארא יז ןופ רענייא טפראוו ,ענָאלַאק

 םעד ןבייהפוא יידעק ,ןָא ךיז טגייב רענעגנאפעג א .סָאריּפאּפ ןטרעכ

 רע ,טראועג םעד ףא ,סיוא טזַײװ ,טָאה טסישאפ רעד .*קַאשטיב,

 םעגעגנאפעג םעד ןגָאלש טמענ ןוא סיוא עווערעק א קיטסאה ךיז טוט

 סָאװ ,ַײצילאּפ םעד .לויטש עטצוּפעגסיוא יד טימ ,ןטסיױפ יד טימ

 :רע טגָאז ,םיא ןבעל טייטש
 .יןקיטפעשאב םיא טימ ךיז ךיא לעװ טרָאד !רעצראק ןיא ---

 טנעייל רעציפָא ןא .ענעגנאפעג עכעלטע ךָאנ ןריפ וצ טגנערב עמ

 ,טנכערעגסיוא טרעװ טרָאד .ץלוש טנאדנעמָאק םענופ לעפאב םעד

 ןעמעװ ,ץימש קיצנאוצ טמוק סע עטכארבעג טשרע יד ןופ ןעמעוו

 ,טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ייטש ךיא .קיצפופ עצנאג ןעמעוו ןוא קיסַײרד

 וועיּוכעמ רימ ןענַײז עלא .ךימ טעקרָאט ווָארעװא .ןסיבראפ ּפיל יד

 זא ,טוא ךיז טזָאל סע .עיצוקעזקע יד רָאפ טמוק סע ּוװ ,ןיהא ןקוק

 םענייק ,ןסָאשעג טינ םענייק טָאה עמ -- גָאט רעטוג א ךָאנ זיא טנַײה

 .ןברָאטשעג טינ טרָא ןפא רענייק זיא ץימש יד ןופ ,ןעגנאהעגפוא טינ

 -נאפעג יד ןשיװצ ןאראפ ןענַייז יצ ,ןסיוו ןליוו סעצוװָארעלטיה יד

 ףא .רענטרעג ןוא רעזעלג ,רעסָאלשָאטװא ,רעקינאכעמָאטװא ענעג

 זיא סָאד .ָאטינ םינָאלאב ןייק ןענַײז רענטרעג א ןופ עלעטש רעד

 טסייו רעגאל ןיא .ןצלוש אב ןעמוקסיוא טעװ ןטעברא לַײװ ,ראפרעד

 "אט .רעקידעבעל א סיורא רעוװש זיא טנעה סצלוש ןופ זא ,ןיוש ןעמ

 "ראפ ןוא ןבָארגעצ טנאדנעמָאק ןראפ ןעמ טָאה ,רעגאל ןיא ,ָאד עק

 ךיז ןגָארטרעד רעטצנעפ ענעּפָא סצלוש ןופ .ןטרָאג ןשּפיה א טצעז

 :ךיז טנָאמרעד ווָארעװא .קיזומ רעטנאקאב ןופ ןעגנאלק רעהא

 ...זענָאלָאּפ סיקסניגָא ---
 "עג יד ןופ רעבַײל עטראדעגסיוא רעביא רעטיר ןופ ףַײפעג סָאד

 ןָאק ..זענָאלָאּפ סיקסניגָא ןופ טנעמענאּפמָאקא םעד רעטנוא ענעגנאפ

 ךיז טקיװק ,ץלוש ץעגרע טציז ,םורא ןרָאי ןיא ,טציא ךיוא זא ,ןַײז

 "אב רעצעמע יװ ,רעטצנעפ ןכרוד טקוק ןוא זענָאלָאּפ סיקסניגָא טימ

 -לושמוא יד ןופ ןעמָאנ ןיא !ןשטנעמ .ןעמולב יד ןטרָאג ןַײז ןיא טסיג

 טינ טסעגראפ .ןצלוש גױא ןופ סיורא טינ טזָאל ,ענעמוקעגמוא קיד

 .ןביוט ןעוװָאכסױא טימ ךיז טמענראפ רע עליפא ביוא ,םיא ןיא
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 זיא בעילג ,רעגאל םענופ ןפיול טינ לַײװרעד ךיז טבַײלק ןָאכיט

 "נָאק לטסעק עטרעוואשזראפ סָאד רימ ןביג ייז .טנַײה שטָאכ טיירג
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 טימ .םעדיוב ןפא ןטלאהאבראפ טָאה ןָאכיט סָאװ ,ךעלבעב עטריוורעס
 ןוא טעברא ףא ןריפסיורא זדנוא טעװ עמ ביוא :ּפָא ךיא דייר ןבעילג
 ,סעוװרוכ יד ןיא ןטלאהאב ךיז ךיא בָאה ,ןרעקמוא טינ ךיז לע ךיא
 לעוו ,רעטצניפ ןרעו טעוװ סע רָאנ יװ ןוא .רעגאל םענופ טַײװ טינ
 -אב רעגייזא סנייא םורא זיב ןוא לדלעוו ןיא ןבַיײלקרעבירא ךיז ךיא
 .םיא ףא ןטראוו טכאנ

 -יפעג סָאװ ,ןרעיוט יד ךרוד סיורא זדנוא ןריפ טַײל-ײצילַאּפ ייווצ
 גנומיוצראפ-טָארד רעד ןופ טַיוװ טינ .לדלעוו םוצ רעטנעענ ךיז ןענ
 ןבעילג טימ טענַײטעגנַײא בָאה ךיא רעכלעוו ןגעוו ,עוורוכ יד טייטש
 דלעפ ןפא ןוא געװ םעד סיוגנעל ןבילקעג רימ ןבָאה גָאט ןבלאה זיב
 ,ןזַײא ךעלקיטש ,ךעלריּפאּפ עטלעגראפ -- ןלאפּפָא ענעדיישראפ
 ןייא ןיא טינ ןעגנאגעג ךיוא רימ ןענַייז רעגאל ןיא קירוצ .ךעלדנעּפש
 רעטנוא טכוזעג טָאה רערעדעי .זַײװקיצנײא ךיז טייזעצ -- ענָאלָאק
 -אס ,זדנוא וצ .ןסע םוצ סָאװ סעפע ןעניפעג רע טעװ רעשפע ,סיפ יד
 ,גנערטש קראטש טינ ןעמ זיא ,ןראטינ

 .מוא ךיא בָאה ,רעיומ ןווערָאכ םוצ ןעגנאגעגוצ ןענַייז רימ ןעוו
 א ךרוד סיורא קוק ןוא ייטש ךיא .ןיהא טּפאכעגניירא ךיז טקרעמאב
 ,סיוא טזַײװ .ןרעיוט יד ןיא ןַײרא ןעייג עקירעביא עלא זיב ,ענוראּפש
 .אב טינ ךָאנ טָאה רענייק ןוא ,טלייצעגרעביא טינ ייז טָאה עמ זא
 ךיא זיב ,ריפ עלא ףא ךירק ךיא .ןרָאװעג םעלענ ןיב ךיא זא ,טקרעמ
 א טײטש ַאד .רעלעק א ןיא ןריפ סָאװ ,ּפערט יד וצ ךיז ביילקרעד
 ןעוװעג ָאד זיא סע זא ,שרעדנא טינ .לסעק רעטרעוואשזראפ רעסיורג
 -לאוו ראפרעד .טינ ןעמ טעז קאלשיןליוק ןייק שטָאכ ,בורג-לסעק א
 ,סעטאמש ,רענייב ,םייל ,לגיצ ענעכָארבעצ ,טסימ גונעג ךיז טרעג
 עצנאג יד .ליטש גיל ןוא סיוא ךיז יצ ,לקניוו א ןיא ךיז בַיילקראפ ךיא
 ךָאנ ךיז רע טָאה עשז ןיוש .ווָארעװא ןגיוא יד ראפ רימ טייטש טַײצ
 סיועג רע ןזיא טציא טָא ?ןרָאװעג םעלענ ןיב ךיא זא ,טּפאכעג טינ
 ףא טייטש סָאװ ,עלעסעקדזַיּפש ןכָאנ ךיז טזָאל ןוא קאראב ןיא ןַיײרא
 ןעמ טלָאװ שרעדנא .רימ טימ זיא עלעסעק ןַײמ סָאװ ,טוג .סעראנ יד
 .ןסױטשעגנָא ךַײלג ךיז

 ,ןרעװ לקנוט רעכיג לָאז סע ,ןבעל בלאה א ןבעגּפָא טיירג ןיב ךיא
 א ןגָארטנָא ץעגרע ןופ ךיז לָאז ,ןגערסקאלש א ןָאט סָאג א שטָאכ לָאז
 זיא למיה רעד ,טינעז עמאס ןיא רעבָא זיא ןוז יד .עראמכ ערעווש
 .ךעלעזערג יד טינ עליפא טעדיױה לטניוו ןייק ןוא ןייר ןוא ףיט

 ןורעסנָאק לטכאש סָאד קעווא גייל ,ןזַײא לקיטש א ּפָא ךוז ךיא
 ןוא טנעה יד ךיא לקיוראפ עטאמש רעטייוצ א טימ ,עטאמש א ףא
 ןענייז ןבָאב יד זא ,רעכיז ןיב ךיא .ןזַײא םעניא טייהרעליטש ּפאלק

533 



 ךיז טזָאל .ןענָאק טינ יז ןעמ טעװ ןסע זא ,עילאק גנאל ןופ ןיוש

 א .,לפעל ןייא ןָא םענ ךיא .קאמשעג ןוא שירפ ןענַײז ייז --- סיוא

 ,ןבעגנַײא רימ ךיז טעװ ןאלּפ רעד ביוא .טינ ןעמ רָאט רעמ ,ןטייווצ

 .ענַיימ זַײּפש עקיצנייא יד סע זיא

 ,ָאש א !ןבילקראפ רעהא ךיז בָאה ךיא טניז ,קעווא זיא טַײצ לפיוו

 טנַײה סָאװ ,טוג ?ךיז ןצעז םאב ןוז יד ןיוש טלאה רעשפע ןוא ?ייווצ

 סעברא ףא רעמ ןיױש ןעמ טעװ גָאט ןבלאה ךָאנ ןוא סעבאש זיא

 טַײהנזעװּפָא ןַײמ זא ,ןביילג ןָא ןיוש בייה ךיא ןעוו .ןבַײרט טינ םענייק

 טנעָאנ ץעגרע יװ ,ךיא רעהרעד ,טקרעמאב טינ רענייק טָאה

 .רעצעמע טדער
 סָאה עמ .ןגיוא יד ךאמראפ ןוא ליונק א ןיא ףיונוצ ךיז עשטרָאק ךיא

 עמאס יד .טניימעג בָאה ךיא רעדייא ,רעכיג ךאס א רעהא ןפָארטעג

 ןלעװ דרע רעד ףא זא רָאנ ,טכארטעגכרוד ךיא בָאה ןלאטעד עטסנעלק

 .ןעזעגסיורָאפ טינ ךיא בָאה סָאד ,טירט ענַײמ ןופ ןרוּפש ןבַײלבראפ

 רעביא טדַײנש ,ּפערט יד סיוגנעל ךיז טיצ סָאװ ,ןַײש סאּפ םעד

 .ןרעטשינ טמענ ןוא ןרעטמאל-ןשאט א ןופ לארטש א

 "עג ןפָאלשנא ץעגרע זיא רע זא ,טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה ךיא --

 ,םיטש סווָארעװא ךיא ןעקרעד --- ,ןרָאװ

 יָאּפ ןיא סופ ןטימ ץעז א רימ טוט רעצעמע .ּפָא טינ ךיז ףור ךיא

 ץעז א טוט לטכאשיןװרעסנָאק סָאד .טולב טימ ךיז סיגאב ךיא .םענ

 עז טציא .ּפערט יד וצ ךימ טּפוטש עמ .טנאוו רעקידנגעקטנא רעד ןיא

 -עװא ןוא טַײל-ײצילָאּפ ַײרד :רימ ךָאנ ןעמוקעג זיא סע רעװ ,ךיא

 ףא טריפעג זדנוא טָאה סָאװ ,רעד זיא ןטנאָיצילָאּפ יד ןופ רענייא .ווָאר

 גנאגנַײרא םאב .רוטאדנעמָאק רעד ןיא ךימ טריפ עמ .טעברא רעד

 םיא טריטרָאּפאר רענייא .ײצילָאּפ ןופ ףעש רעד ,ָאקנעשטמעד טציז

 .רעױמ ןטריניורעצ םעד ןיא ןפָאלשעג זיא רענעלאפראפ רעד זא ,ּפָא

 .ָאקנעשטמעד טליופאב --- !ןכוזאב ---

 ןפורעגנָא ךימ טָאה עמ :גנונעּפָאה ןופ קנופ א ןעילט ןָא טבייה סע

 ."רענעפָאלטנא; טינ ןוא "רענעלאפראפ,

 .ָאקנעשטמעד טגָאז -- ,לייצרעד --

 יִא בייה ןוא ,זָאנ רעד ןופ טניר סָאװ ,טולב סָאד סיוא שיוװ ךיא

 א ..ןװרעסנָאק עקשוּפ א ןענופעג ךיא בָאה בורג-לסעק ןיא --

 בָאה ךיא .ךיוב ןיא ןדַײנש ןבױהעגנָא רימ טָאה ,ןסעגעגפוא לפעל רָאּכ

 ןֿפָאלשעגנַײא ,סיוא טזַײװ ,ןיב ךיא זיב ,טעשטרָאקעג גנאל יוזא ךיז

 אזא םענייא .טנאקאב רימ זיא -- ,רע טגָאז -- ,עסַײמ יד --

 "עגפוא ןוא טפעלשעגסיורא טרָאד ןופ רעטניװ רימ ןבָאה *םעכָאכ;

 ףעַײצילָאּפ יד וצ ךיז רע טדנעװ -- ?טיהעג ייז טָאה רעװ ...ןעגנאה
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 ,ליטש רענייא טרעפטנע -- ,ךיא --

 .רעהא םוק --

 .טינ םיא טפלעה סע רָאנ ,טַײז א טימ ךיז טרעטנעענרעד רענעי

 ,ךיוב ןיא סופ ןטימ טפאכ רע

 ;רימ ףא זַײװ א טוט ָאקנעשטמעד

 !רשצראק ןיא --

 -עג טינ ןוא זיוה סָאד טָא ןעגנאגעגייבראפ ךיא ןיב לָאמ ןייא טינ

 רעדָא ריפ ףא ּפָארא ךיז זָאל ךיא .רעצראק רעד זיא סָאד זא ,טסּוװ

 -ערעקראפ סָאװ .רָאדירָאק א טימ ךיא ייג ךָאנרעד ,ךעלּפערט ףניפ

 טגָאז ,רעהא טכארבעג ךימ טָאה סָאװ ,ַײצילַאּפ רעד .סטכער ףא טעוו

 .ריט רעטסקע רעד וצ ךימ טריפ רענעי ןוא ,ןאמכאוו םעד סעּפע

 .רימ רע טליופאב -- ,ןפע --

 זא ,ןטניה ןופ ץעז אזא ךימ ןעמ טוט ,ריט יד ןָא ריר ךיא רָאנ יוװ

 רעקידנגעקטנא רעד זיב שזא ילפ ךיא ןוא ךיז טלארּפעצ ריט יד

 יפוא ךיא וװורּפ ךָאנרעד ,טנעמעצ ןפא ךיא גיל טונימ עכעלטע .טנאוו

 ,ץנאג ןיב ךיא ,ךיז טכאד -- סיפ יד ףא ןלעטש ךיז ווּורּפ ,טנעה יד ןבייה

 -צנעפ א ָאד ןאראפ ?ןיילק יוזא טינרָאג זיא יז ,רעמאקלצנייא יד

 ןוא .םייל טימ טרימשראפ ,לגיצ טימ טגיילראפ זיא סע רָאנ ,רעט

 ךָאד .עקטרָאפ עטעוועטארגראפ ןימ א ןבילבראפ זיא ןביוא ןופ זיולב

 יעטס יד עליפא ןוא טנעוו יד זא ,עזרעד ךיא ןוא ,קיטכיל גונעג זיא

 ,סעילימאפ טצירקעגסיוא ןענַײז סע .ןטפירשפוא טימ לופ ןענַייז עיל

 סעלָאלק ,סעצייא ,ןפורסיוא עשיטָאירטאּפ ,ןסערדא ,סעטאד .,ןעמענ

 סיוא ךיא ץירק לגענ יד טימ .סעפָארטס ריפ ןופ דיל א עליפא ןוא

 טירט רעהרעד ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .עטאד יד ןוא ןלאיציניא ענַיײמ

 ראפ ןָא ךיז םענ ךיא ,טולב סָאד טליקראפ רימ טרעוו ,רָאדירָאק ןיא

 טייג רעטצנעפ סָאד .סאג ןיא ןקוקסיורא ןָא בייה ןוא סעטארג יד

 רעד טָא .ךיז ןצעז םאב טלאה ןוז יד יו ,ךיא עז ,ווערַײמ ףא סיורא

 יז יו ,ןעז ןרעטש רימ טצוװ ,ןגעקטנא סָאװ ,רעיומ רעקיקָאטשיײװצ

 עטצעל יד ןרירעמעש רעבָא ראפרעד .טנָאזירָאה ןרעטניה טדניוושראפ

 טינ רָאג ףראד עמ זא ,סיוא ךיז טזָאל .ךאד םענעכעלב ןפא ןלארטש

 ןופ קילב םעד ןסַײרּפַא ןענָאק טינ טיוט ןראפ יידעק ,דלעה ןייק ןַײז

 .ןוז רעקידנעייגראפ רעד

 עזרעד םעצולּפ ,רעטצנעפ םענופ ןייגקעווא ןיוש ךיז ביילק ךיא

 זייואב ךיא רעדייא ךָאנ ןוא ןשטנעמ ןטנאקאב א סאג רעד ףא ךיא

 ;סיוא ךיא ַײרש ,ןָאט טכארט א

 סע טפור רעוו :םוא ךיז טקוק רע -- !וועייסקעלא !וועייסקעלא --

 ;רעדיװ יירש ךיא ?םיא
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 ..!רעצראק םוצ וצ ייג ,וועייסקעלא --

 ,ײצילַאּפ םענופ לָאק סָאד ךיא רעהרעד -- ,אגאידָאכָאד ,ייה ---
 ךיד ךיא לעװ טינא ,ןגיוושנא רעוו -- ,ןסיורד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ
 רעניק טעװ טרָאד ןופ ,רעצראק ןגנערטש ןיא ןריפרעביא דלאב
 .לָאק ןַײד ןרעה טינ

 ךיוא סענייכשיב ָאד ,סע טסייה ,ןענַײז --- ,ךיא טכארט --- ,יוזא;

 "...ןרעמאק ערעדנא
 טרעטנעענרעד ךָאנרעד ,ןאמכאוו ןטימ סעּפע טדער וועייסקעלא

 ;רימ אב טגערפ ןוא רעטצנעפ ןַײמ וצ ךיז רע
 ?עילימאפ ןַײמ וטסייוו ןענאוונופ ---

 רע .דָאוװזוו ןייא ןופ ,לוש-רעטילימ ןופ ןענַײז וועייסקעלא ןוא ךיא
 רעד ןיא טעבראעג .רעינעשזניא ןא עמָאכלימ רעד זיב ןעוועג זיא
 ?טינ ךימ רע טנעקרעד ןעד יצ .טפאשטריוו רעלאנומָאק רעשיטָאטש

 בָאה ךיא ןוא -- ,ךיז רע טנָאמרעד -- !טסיב וד רעוו טָא זיא ---
 -עג ןבעל ערוועכ ערעזדנוא ןופ רעקיצנייא רעד ןיב ךיא זא ,טניימעג

 .רעטעּפש ןייגנַיירא ריד וצ לעוו ךיא .ןבילב

 -עגנָא ןייר זיא רֶע .טרעדנעעג קיצניוו רעייז ךיז טָאה וועייסקעלא

 .אב םיא ךיא בָאה סָאװ בילוצ .רעגאל ןרעביא ַײרּפ םורא טייג ,ןָאט
 ,ןגָאז ךיא ןָאק טציא טָא .ןיב ךיא רעװ ,טסייו רע ?ןלעטשּפָא טפראד
 "רעד ןעמ טעוװ ךימ רָאנ ."ןעגנוזעגּפָא זיא לדיל ןַײמ,, :ןאידראוולא יוװ
 ...ןקינַײּפ ךָאנ וצ

 רעה -- ,ןייגנַײרא םיא וצ טביולרעד רימ טָאה ָאקנעשטמעד --
 .רָאדירָאק ןיא טייטש סָאװ ,ןאמכאו םעד טגָאז וועייסקעלא יװ ,ךיא
 -נעשטמעד רימ ןגעוו ןלייטימ ןזיוואב ןיוש רע טָאה ,ךיא טכארט .,ךיג
 ןַײרא טמוק רע .טרָאװ ןפא ןעמ טביילג םיא ,לגיופ רענשזאוו א .ןָאק
 ,ריט יד טכאמראפ ןוא

 ,סָאװ :גָאז א טוט רע ןעװ רָאנ ,טנאה יד רימ טגנאלרעד רע
 ּפָא טערט ןוא סיורא יז ךיא זָאל -- ??ןפיולטנא ןבעגעגנייא טינ ךיז
 .רעה ךיא סָאװ םיוק ,ליטש טדער רע .טנאוו רעד וצ

 ןענאטשראפ ץלא טָאה רע ,עיטסעב עגולק א זיא ָאקנעשטמעד ---
 טַײל-יײצילָאּפ יד לַײװ ,ןסיוורעד ךיז לָאז ץלוש זא ,טינ ליו רע רָאנ
 ...קידלוש ךיוא םעד ןיא ןענַײז

 ראפרעד ןוא ,סיורא טינ וועייסקעלא רימ אב טפור יורטוצ ןייק

 :ךיא רעפטנע
 ןביוהעגנָא רימ טָאה ןװורעסנָאק יד ןופ .ןפָאלעג טינ ןיב ךיא --

 .ןרָאװעג ןפָאלשנא ךיא ןיב ךָאנרעד ,ךיוב ןיא ןעיירד
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 ןייק טינ ןיב ךיא -- ,רעביא ךימ רע טגָאלש --- ,יוזא ןַײז לָאז --
 .רעשרָאפסױא

 ?וטסיב רעוו זיא ---
 .קישטשנעד סָאקנעשטמעד--
 ?רימ טימ ןָאט רע טעוו סָאװ --
 ַאד רע זיא קיטנָאמ זיב .ּפָאק ןיא ןלאפנַייא םיא טעװ סע סָאװ ---

 רָאנ .ןעַײרפאב ךיד ןָאק ןוא ןסישרעד ךיד ןָאק רע .סָאבעלאב רעד

 ,ןַײז טינ ָאד ןיוש וטסרָאט ירפצנאג ןגרָאמרעביא .קיטנָאמ זיב ץלא
 ,רעגייטשא ,וטסייו יצ ןוא .קאסּפ ןטכער א ןּפאכ ןיילא רע טעװ טינא
 .עצינעשזערּפ א ?ּפָאק ןַיד ראפ טרעדָאפ רע סָאװ

 .םיא ךיא גערפ -- ?סָאװ א --

 ןופ יצ ענעזדנעג ןופ .רעייא עשירפ ףניפ ןופ עצינעשזערּפ א --
 -ופ ףא טלגערּפעג עצינעשזערּפ א רָאנ .סנייצלא זיא סָאד ,עשרעניה
 .רעטנוא םיא יז ףראד ךיא .סעקלעביצ ענירג טימ ןטָאשאב ,רעט
 ,..ןסַײבנָא םוצ ןגרָאמ יו ,רעטעּפש טינ ןגָארט

 :סנייא רָאנ ןענאטשעג ןגױא ענַײמ ראפ זיא ןָא טונימ רעד ןופ
 ,עסַיװ ,עכעליולב סָאװטע ,ענעזדנעג -- עקיכעציּפש ,עסיורג ,רעייא
 סָאד ןעפישטש זדנעג עטאשט א עז ךיא .עשרעניה -- עקיכעלַײק
 יד ףא ךיז ןעלקָאש ןוא קָאװאטס םוצ ייז ןלַײא גָאטראפ .זָארג עגנוי
 ןעמ ןָאק ןבעל ןַײמ ..טכַײּפ ןוא זָאר ןענייז סָאװ ,ךעלסיפ עטיירב
 ןיא עטליהראפ ,ךעלכלעג ףניפ ןוא ךעלסַײוװ ףניפ ראפ ןעניוועג טציא
 ...ץכעלַאש רעניד

 וצ ןגָאלשרעד ןוװורּפ ךיז טעװ רע זא ,טגָאזעגוצ טָאה וועייסקעלא
 טכַײל זיא םיא .רעייא ןגירק רענעי טעװ רעשפע .קישטשנעד סצלוש
 ."רעשפע/ :ןגָאז ןעוועג

 טימ רעגאל םעד ףא ּפָארא ךיז טזָאל טכאנ עקידגנילירפ עמעראוו א
 -ראפ-טָארד עקיכעטש עטריזירטקעלע ןוא סמערוט-ךאוו עכיוה ענַייז
 ןוא ךָאנ ייטש ךיא ןוא ,רעלעקנוט ץלא טרעװ למיה רעד .ןעגנומיוצ
 .עסיפט םענופ סעטארג ענרעזַײא יד ראפ טנעה יד טימ וצ ךיז טלאה
 "ער ,ןטונימ ,ןעָאש רָאנ ,געט ןייק טינ ,ןיינ .טייג טַײצ יד .רעטצנעפ
 ,טַײצ ןַײמ זיא --- סעג

 ןוא רעייא ןגָארקעג טָאה וועייסקעלא :סענ א זיא ןעשעג רָאנ..
 ןופ סיורא ךיא ןיב גָאטאב קיטנוז .עלעביצ א עליפא ןוא למיוב
 .רעצראק

 -עגסיוא זדנוא ןעמ טָאה געט-רעמוז עטשרע יד ןופ םענייא ןיא
 -טכארפ א טימ טרָאד ןופ ןוא עיצנאטס רעד וצ ןריפוצּפָא ףא טלעטש

537 



 ןָאכיט ןעמוקעג ןענַײז רימ טימ ךיז ןענעגעזעג .רעטַײװ ץעגרע ןָאגאוו
 ,ייז טימ דייר ןוא טַײז א ןיא ייטש ךיא .בעילג ןוא

 ןבָאה גנאל טינ טשרע ,עקנָאל עטיירב א זיא טָארד טַײז רענעי ןופ
 טימ ןטָאשאב יז זיא טציא ןוא ,סעקדובאזעינ עיולב טילבעג טרָאד
 .ךעלעקעלג עוָאליל ןוא סעקשאמָאר עסַײװ

 ;:בעילג רימ טגָאז ךיז ןענעגעזעג ןסייב
 אזא .טינ ךיא סייוװ ,ןענעגעגאב לָאמא ךָאנ ךיז ןלעו רימ יצ -

 ...לריוג רעשיטאדלָאס רעד ןיוש זיא
 :וצ טיג ןָאכיט ןוא
 "עגנַײא טינ ריד ךיז טָאה לָאמ ייווצ .ןלאפעג טינ ךיז אב ַײז --

 .ןעגנילעג סיוועג טעװ לָאמ עטירד סָאד .ןפיולטנא ןבעג
 ..ןעוועג עקאט סָאד זיא יוזא

1961 -- 8 



 ןאמרעל ןָאעל
 רעליטסקעט

 "ןראק א יװ טיירדעג ךיז קָאשטָאלָאװ:טױר ץנאג טָאה געט יד ןיאא
 יו ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא ףרָאד ןופ ןוא ףרָאד ןיא טָאטש ןופ .לעס
 א ןעװעג זיא סע -- רעטייוצ רעד ןיא בוטש ןייא ןופ ןייגוצניײרא
 -עגּפָא ,שאר טימ ןפָאלעג ךיוא זיא רעסאוו סָאד .ַײרעלמוט א ,ַײרעײג
 עצנאג יד קידנעקנעװשּפָארא ,רעטרע ערעכעה יד ןופ קנילפ ןענור
 עג ןיוש ךיז ןבָאה ןסוּפרָאק עקיקָאטשַײרד עַײנ יד .רעטניוו ןופ גרָאז
 -צנעפ רעטיירב א טימ טצראטשעגסיורא ,ךאד םענעכעלב טימ טקעד
 ןקינײרּפַא ןבילבראפ ךָאנ זיא סע .גראב ןקידכעלַײק םוצ טַײז-רעט

 יגנולייצרעד רערעסערג א ןופ



 -ראפ ןופ ,לגיצ עטרעגלאוועגנָא ךעלקיטש ןופ געװ םעד ,ףיוה םעד
 ןעמ טָאה טנרָאפ ןופ ןוא ,דמאז ןטרעוואשזעצ סעפוק עלעג ענעבילב
 ,סעינאוועטשיר ענרעצליה יד ןעמענקעווא טפראדעג

 טימ ,טיובעגסיוא ןענַײז ןסוּפרָאק יד ןעמעו ראפ ,רעליטסקעט יד
 -עג טינרָאג ףא ןבכָאה ,ןגױא ענעסיראפ טימ ,רעמענעּפ עטעילאּפראפ
 -לודעגמוא יוזא ןרָאװעג זיא עמ .טנכערעג טינרָאג טימ ךיז ןוא טקוק
 -יילְק יד ןקידנעראפ ןיוש ןָאטעג ףרָאװ א ןיילא ךיז טָאה עמ זא ,קיד
 ןליד ענעטָארטעגנַא יד ןביוש יד ןשאוועג ןיילא טָאה עמ .ןטַײקינ
 עטקעטשעגסיוא טימ רעבַײװ .ףיוה ןטרעגלאוועגנָא םעד טקיניירעג
 זָאנ רענעגױצעגנָא רעד ףא ץענעג ןטקידנעראפ טינ טימ ,ךעלמענעּפ
 ןוא ,קנעב ןוא ןשיט ,סעקינעס ענעיורטש ,ןטעב טּפעלשעג ןיוש ןבָאה
 :ןעקנּוװעג ןוא טלכיימשעג ןוא ןענאטשעג זיא קָאשטָאלָאװ-טיור ץנאג

 רעסיורג רעד ןיא ןַײרא ןעייג ךעלסעגרעטניה רעקָאשטָאלָאװ --
 !סאג

 -כאנ לקיטש א רעביא ץלא ...ןלאפאב ייז ָאד זיא סאגושעמ א --
 -עג ,ךעלטיירב רָאג ןרעמיצ ןיא ןעניווװ סָאװ ,עקינייא ןבָאה -- ?על
 .ּפָארא ּפערט ןופ ןוא ןגָאר יד ןופ זענ ענעביוהראפ טימ טגערפ

 יד ןבָאה --- ,טניווװעג ןבָאה רימ יװ ,ןעניווו רָאנ טווּורּפ ,ונא --
 -עגּפָא ךיז טנעה יד ןיא ןטעב יד ןופ סיפ טימ רעבַיײװ ענעגָארטעצ
 וטסניױװ עמאטסימ -- ,ןעמערב יד קידנגייבסיוא ,ןרעפטנע טלעטש
 ,טפאשגנע ןייק ןיא טינ !טיירב קידנעטש

 ףא סאג רעד ןטימ ןיא טצעזעגוצ עליפא ךיז טָאה יורפ א ענייא
 :טרעלקרעד קִיור ןוא לקנעב ריא

 וא ,ןבעל ץנאג ןַײמ .עקנירעַײט ,ןשעדיכ טינ ךיז טפראד ריא ---
 ..רעלעק א ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ...קילג םעד ףא טראוו ךיא
 ןסאנ א ןיא ןרָאװעג ןריובעג טסיב ,עקסָארפ :טגָאזעג עטאט רעד טָאה
 רעד ..ךאז טָאג א ןיא עס ?ןעניווװ יוזא קיביײא ןיוש וטסעוו ,רעלעק
 רעד ןיא טָא ןעניוװו ךיא לעװ טציא ...ןעועג טכערעג טינ זיא עטאט
 ?שעדיכ רעד ויא סָאװ זיא ,ונ ...ַײרפ ,עדַײבעג רעקיקָאטשַײרד

 רע ,ּפעק יד ןגיובעגסיוא ,טרעפטנעעג טינרָאג ןבָאה ןשטנעמ יד
 ףא ןקוק ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה עמ .סקניל ףא רע ,סטכער ףא
 .ןעמונעגקעווא טינ גיוא ןא ,רעיומ םעד

 -לעטשעגנָא יד ןופ סיפ יד אב טלקיוועג ךיז ןבָאה רעדיוו רעדניק
 -סיוא ,טַײז וצ טַײז ןופ לגייב א יו ,טרעטנָאלּפעג ךיז ,ןשטנעמ עט
 .ךעלזענ עקידנעפנָאפ-ןיילק יד ךיז קידנרימש

 -ײלּפ עפוק א טגיוועג ךיז ןבָאה ,עדַײבעג רעד אב ,רעיוט םענופ
 ָאװעג-עילאק א -- ץַָאלק ןטעשעטראפיקיטנאקריפ א רעטנוא סעצ
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 ךעלעמאּפ ךיז טגיועג ,רעכעל עטרעיובעגסוא טימ קעלאב רענער
 .עסאמ רעד רעטנוא ןגיובעגנַײא ךיז ןבָאה ּפעק יד .סיורא רעיוט ןופ
 :ןָאטעג יירשעג א טָאה רענייא

 .,!ּפיה"וא ---

 .דרע רעד ףא ןָאטעג עקימס א ךיז טָאה ץָאלק רעד ןוא
 טָאה ,רעליטסקעט רעזדָאל רעקידעבעל קידנעטש רעד ,לרעדגיוו

 -עסירעגקעווא טגנאלרעד ,טצנאטעגמוא טאמיק עינאוועטשיר רעד ףא
 ,טנעה יד ןיא ןעניכָאלָאש ןטנוזעג םעד ךַײלג ,ּפָארא ףא רעטערב ענ

 !ּפאכ ,אנ --
 ןקורט א ףא טגיילעגסיוא רעדייס א טימ ייז טָאה ןיכָאלָאש ןוא

 .טערב וצ טערב -- ץאלּפ לקיטש
 לרעדגיוו טָאה --- ,ןיכָאלָאש רעוואכ ,ןעיצניײרא ךיז טסעװ זא --

 -קירבאפ עלא ןפורפיונוצ וטסלָאז -- ..!ּפאכ אנ -- ,טערב א טּפוטשעג
 ,ןַײװ ןבעג ןוא םירייוואכ

 -ָאלָאש טָאה -- ,ןסיגּפָא טנעו יד רעִירפ ךיא לע עמָאטסימ --
 -אּפ --- ,טערב יד ןּפאכ ףא טנעה ייווצ עטינעג יד טקעטשעגסיורא ןיכ
 !קיטכיװ ריד זיא קנורט רעד רָאנ ,טספראוו וד יוװ עז ,עילָאװ

 טָאה עמ .רעטעברא עּפוק עטגערעגפוא ןא ןענאטשעג זיא ןטנוא
 ,ןפרָאװעגפוא דניז טָאה ןטייוצ םעד רענייא ןוא ךיז ןשיווצ טדערעג
 -רָאק יד ןעיוב ןעגנאגעג זיא עמ ןעוו זא ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה עמ
 -אפ לפיוו ,טנכערעגסיוא טכעלש ןעמ טָאה ,רעטעברא יד ראפ ןסוּפ
 .ייר רעטשרע רעד ןיא רעוװ ןוא סעריד ןיא ךיז ןקיטיינ עס סעילימ

 !טגײלעגנַײרא ?טגײלעגנַײרא ךיא בָאה טלעג ...ךימ טָא ,םענ --
 ךיז רעטעברא ןא טָאה -- ,ערעדנא ןלעװ ןעניווװ ..?ןעניווװו ןוא ,ונ
 .רעמיצ א גירק ?טלעג ןבעגעג וטסָאה ..!טינ גוט יוזא --- ,טציהעג

 ..ןעוועג ןענַײז עכלעזא ןוא ..סאג ןפא טינ וטסיב לַײװרעד --
 ,..ןטראוורעטנוא רָאי א וטסעוו

 ןַײמ ןבעגקעווא רעיוּפ ןקיטכענ א ..ןאלפ רעד זיא סָאד .טָא --
 סָאװ ,ראפרעד רעשפע ?ןטראוו רימ טקנוּפ וטסייה סָאװראפ ...רעמיצ
 עמאמ עטלא ןא ןוא ?רעדניק ייוצ טימ בַײװ א ןאראפ זיא רימ אב
 ליפיוזא טינ בָאה'כ ..טעּפאק סָאװ ,ךאד רעטלא ןא ןוא ...ןאראפ זיא
 ליד רעד יידעק ,ןלעטשרעטנוא ףראד עמ רעטרע לפיוו ףא ,םילייק
 ,ןליופ טינ ,דרע רעד ןיא ןייג טינ לָאז

 טימ ןעמעלא ןעגנוניוו ןבעג טינ טרָאפ רעבָא ךָאד ןָאק עמ --
 ,סעציילּפ יד ףא ּפָאק א ,וטסָאה סָאװ ...ןצעזאב רעזַײה ןיא ...לָאמ ןייא
 -יױּפ א סָאװראפ ...ןייטשראפ ףראד רעטעברא ןא ?טיורק לטּפיה א יצ
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 -רעטנוא טסעװ ?שטנעמ ןייק טינ ,רעױּפ א זיא סָאװ ...רע טגערפ ,רע
 ,ןטראוו

 ןעניכַאלָאש ןעמ טָאה סָאװראפ ...ּפָאק א ןאראפ ..ּפָאק א בָאה'כ --
 !רעכָאב א זיא רע לַײװ רעשפע ?רעמיצ א ןיא טצעזעגקעווא ןיוש

 ...רעכָאב רענייש א ...ןיכָאלָאש ---
 ,טמעראילעג ךייה רעד ןופ לרעדגיוו טָאה -- !קעווא טייג ...קעווא ---

 ...ּפָאק ןטכעלש א טלאּפש טערב א !קעוא -- ,טערב א קידנזָאלּפָארא
 יד .ןטנוא ףא ןזָאלעגּפָארא רעטערב עכעלטע יוזא .קסארט -- ןוא

 ךיז ,ןסירעגפוא טנגעג עצנאג יד ץלירג ןטראה א טימ ןבָאה רעטערב
 קאנק ןקיזָאלג א ןסוּפרָאק עַײנ יד ןיא ןבָאה רעטצנעפ .ןטלָאּפשעג שזא
 -לאה ,ךיז טערומכעג .טקורעגנָא רעדיוו ךיז טָאה םעליוא רעד .ןַאטעג
 סע .בױטש-ץלָאה ןטעכָאפעצ ןופ ןגיוא יד טכאמראפ בלאה ףא קידנט
 א ,דירפ א סעּפע .ןטערטּפָא ץאלפ םעד ןופ ןעוועג רעווש זיא
 -עפעגנַײא ,ןעמונעגמורא ןדעי טָאה דיירפ ענעטלאהאבראפ-דנקיטש
 ןכיגניא ייז ןלעו ָאד זא ,םעד ןגעוו קנאדעג ןטימ םענייא ןדעי טמעד
 ןביש ענעשאוועג יד טימ רעיומ ןטיירב ןסיורג םעד ןיא טָא ,ןעניווו
 -רא ענעגייא ןא -- דלאוו ןטַײװ םוצ ,גראב םוצ ,למיה םענעפָא םוצ
 ,םיטאבעלאב ןָא עדַײבעג-רעטעב

 יו ןפָאלעגכרוד טערָאּפראפ ןעניכָאלַאש טימ ןזיא לרעדגיוו זא
 ,עבייו יד טרעהעג ןיוש ייז ןבָאה ,רעטעברא עּפוק יד ךרוד ערטסקע
 שטיוװעירטימד ןָאטנא -- םָאקבאפ רעיײז ןופ דייר עכעלרעטָאפ
 .ךוטעיּפ

 ..!טדער ןָאטנא ,ןָאטנא טדער סָאד --
 .ןעירשעג רענייא טָאה -- !טכערעג טסיב !ךוטעיּפ רעוואכ --
 טקורעג ךיז טָאה עלעטיה עוויס ןַײז ןוא ,טדערעג טָאה ךוטעיפ

 ,טכאמעג טכערוצ לָאמ עלא סע טָאה רע .ּפָארא ּפָאק ןופ
 ןצנאגניא ריא טעברא לפיוו ...וד רעדָא ...ןגָאז רימָאל ,וד ,טָא --

 םעניילק ןטימ ךַײלג ןלעטשקעווא ןיוש ךיז טסליװ ?קירבאפ רעד ףא
 ?ןיווארב רעוואכ ןטימ ןגָאז רימָאל יצ ?יקסנילָאװ

 ...שטיוועירטימד ןָאטנא ..!ןעניד ךיז טזָאל ---
 ..!רעזדָאל א סעּפע ..?זיא רעוו ןיווארב ןוא --
 רע ןעוו ,קירבאפ רעזדנוא ןיא טעברא ןיווארב רעוואכ רעד --

 ןפיוק טסנידראפ ןַײז ראפ ןוא טאהעג טינ ביל ןפא דמעה א ךָאנ טָאה
 עצנאג לָאמניײק -- ,טרעלקרעד רעדיוװ ךוטעיּפ טָאה -- ,טנַאקעג טינ
 -עגּפָא ןיוש ּפָאק ןרעביא ךאד א ןופ ןוא ...טאהעג טינ סיפ יד ףא ךיש
 ...לסיב א רעטנוא טראוו ,טציא טָא ?טסייטשראפ ...טדער

 ..!שטיוועירטימד ןָאטנא רעוואכ ,רעבָא --
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 ..!טכערעג ,ךוטעיּפ רעוואכ ,טכערעג --
 .עלעטיה'ס ןָאטעג קור א ךוטעיּפ טָאה --- ?ןגָאז וטסליוו סָאװ --

 לייט א ,דרע רעליק רעד ףא סיפ יד טימ טעקסעילּפעג ןבָאה עכעלטע
 סָאװ ,םעד ןיא ןעוועג רעכיז זיא ךוטעיּפ ןוא ,ןעַירשעג ,טכאלעג ןבָאה
 .רעטעברא עשירפ יד טרעלקרעד טשרָאקָא טָאה רע

 ייוצ טימ בַיווװ א ןאראפ רעבָא זיא רימ אב ..!ןָאטנא רעוואכ --
 ןטימניא ןעגנאהעגפוא םיוב א ףא ןעמ טָאה ןטאט ןַײמ ןוא ...רעדניק
 ...ןאראפ עמאמ עטלא ןא זיא טציא .ןאזיטראּפ רעטיור א ןעוועג -- גָאט
 ,.?גנוניווװ א ןעמ ףראד

 -רא רעטייווצ א ךיז טָאה -- ,טינ טמוק ריד זא ,ןעד טגָאז עמ --
 ףראד'מ .ןטראוורעטנוא רָאנ ריד טסייה'מ -- ,טשימעגניירא רעטעב
 ךָאנ רימ ןלעװ עלא ,עלא זא ,ןעז טסעװ .דלודעג לסיב א שטָאכ ןבָאה
 ...ןעניווו םזילאַיצָאס םאב ףראדי'מ יו ,ןעניווו

 א רענייא טָאה -- ,לביטש סאנ א ןיא ךיא ץיז לַײװרעד ןוא --
 ןראש סָאװ ,ןסוּפרָאק עטיור ריפ יד ףא ןָאטעג קוק ןקידנעמענכרוד
 ,למיה ןעמארעג ןכיוה א רעטנוא רעכעד עטגיילעגיינ ערעייז טימ ךיז
 רעבָא ןעװעג זיא רע .ןָאטעג םעלק א שזא םיא טָאה ץראה ןרעטנוא
 םעלק םעניא טריּפשעג טָאה רע -- םעלק רעד ,רעכעלנייוועג ןייק טינ
 ,דיירפ רעמ רעבָא .דיירפ יא ,קעטייוו יא

 טָארט ןדעי ,לסעג ןצנאג ןרעביא ןכאז ןגָארטעג ןיוש טָאה לרעדגיוו
 ןדעי ןיא טּפאלקעגּפָא ךיז טָאה רע ,טרעהעג ךעלטַײד ןעמ טָאה םענַײז
 -נאג א רָאנ ,טיג לרעדגיוו ןייא טינ זא ,ךיז טָאה טכודעג ןוא ,ןייטש
 ןטבראפעג א ּפָאק ןרעביא טָאה רעדיוװ ןיכָאלָאש .רעיימרא קלָאּפ רעצ
 עטלטסעקעג טימ סנשיק טנעה עדייב ןיא ןוא טּפעלשעג ץארטאמ
 ערעדנא ךרוד .טקוקעגכָאנ קיריג טָאה םעליוא רעצנאג רעד .ךעלכיצ
 טפאשטריוו עצנאג רעייז טריפעגרעבירא רעטעברא ךָאנ ןבָאה ךעלסעג
 ,טנוװָא ןיא טעּפש זיב יוזא ,ןרעיומ עַײנ יד ןיא

;{ 

 יד ןבָאה רעדיו ,סַײנ א ןעשעג קָאשטָאלָאװ-טױר ןיא זיא טנוװָא

 טינרָאג ןוא .עבמָאב א ןופ יו ,טצאלּפעגפוא ךעלסעג רעקָאשטָאלָאװ

 ,גראב ןרעטנוא טעװערעצ ךיז ןבָאה ךעלטניוו עטכַײּפ סָאװ ,ראפרעד

 רעכעד ענעכעלב עַײנ יד ןוא ,דרע רעקיּפמוז ןופ ,דלאוו ןופ ןעמוקעג

 -אשזעגנָא סעקעװשט ךַײלג ,ןעמונעג ןעשזדאווג ןבָאה ןסוּפרָאק יד ןופ

 .ךעלב ןפא ךיז ןצארק עטרעוו
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 עידעי יד ,עִידעי עטראוורעדמוא ןא ,עכאפנייא ןא ןעמוקעג זיא'ס
 רע .ןיטסוּפאק טסיגוימָאק רעד ןגָארטעצ טָאה קָאשטָאלָאװ-טיױר רעביא
 ענייש א סעּפע םורא טגָארט עמ יװ ,עִידעי יד ,ןגָארטעגמורא יז טָאה
 ,ןיטסופאק ,ןעק רע ןעוו .ענעסירעגסיורא ןא ןטרָאג ןופ סָאװרָאנ ,םולב
 ןפא לכעל א ןיא רעדָא ,ןכָאטשעגנַײרא ץאל ןופ לכעל ןיא יז רע טלָאװ
 -- רעליטסקעט רעזדָאל רעד .ןקָאּפ ענעסעגעגסיוא ענַיײז ןופ םענָאּפ
 ןסיבראפ טָאה רע ,טלָאװעג טינ ןביילג ןפיוא-םושעב טָאה ,לרעדנגיוו
 :קנאדעג םעד ןסַײבנײא טלָאװעג יוװ ןוא ּפיל א

 .?ליטסקעט טימ ףרָאט סָאד טָאה סעכייש אראפ סָאװ ..?ףרָאט ףא;
 ןפאש רימ ..?קירבאפ-ליטסקעט א ןכאמראפ טציא ָאד ךיז ןעק יװ ןוא
 .."ךעלגעמ טינ זיא'ס ...ףרָאט ןייק ףא טינ ןרָאפ רימ !ןיינ ...טנוװַײל ךָאד

 טקעטשעגסיוא ןוא -- ,ךעלטקניּפ רָאנ לייצרעד ,עשירג ,ונא --
 .לייצרעד ,עשירג ,ונא -- ,םענָאּפ עצנאג סָאד

 -ןקָאּפ ןסעגעגסיוא רעדעי ןוא ,ןקאב יד ןזָאלבעגנָא טָאה ןיטסוּפאק
 םעדכָאנ .ןרָאװעג רעסערג לָאמ עכעלטע ןיא זיא םענַאּפ ןפא לבירג
 םאב קידנטלאה ךיז ,רעטכעלעג א טימ ןָאטעג פאלק א ךיוא רע טָאה
 ;ךיוב

 רעד דָאש א עמַאטסימ ..?רָאדגיװ ,ןקָארשרעד ךיז וטסָאה יוזא --
 זיא ...רעטכעלעג א ןָא ...רָאדגיוװ ,ָאי ,ָאי ..?אה ,רעמיצ רעַײנ א ,רעמיצ
 ..ןעייל ,אנ ?ןענעייל טסנעק ..,ףרָאט ףא רימ ןרָאפ ,טָא

 קירבאפ יד זא ,ןייראפ ןופ גנומיטשאב א טנעיילעג טָאה לרעדניוו
 -יטסקעט יד ןופ רעו ןוא ,טנָאמער ףא טַײצ לקיטש א ףא ךיז טכאמראפ
 אב לַײװרעד ןענידראפ ןּפמוז יד ףא ןרָאפ ןָאק ,קיליוויירפ ליוו'ס רעל
 .ףרָאט

 טגָאזעגסױרא רעטרעװ יד טָאה רע -- ..!יוזא עקאט ..!סעמע --
 ּפאלק א טכירעגמוא םיא טָאה טולב םָארטש א .זעוורענ ,קיטסאה
 ..?ןַײז טעװ סָאװ רעמיצ םעַײנ ןטימ עקאט ןוא -- .ןפיילש יד וצ ןָאטעג

 ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר א לָאמאטימ ךיז טָאה רע
 יד .םודנעּפ-םודנעה ,קירבאפ רעד וצ ,ּפָארא גראב לסעג ןלָאמש ןטימ
 -וצ ,טלקיוועגפיונוצ יװ ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןבָאה געוו ןפא ךעלזַײה
 -פיונוצ א --- ןרָאװעג ּפונק ןייא זיא ךעלזַײה עלא ןופ ןוא ,טיירדעגפיוג
 -ראפ ,סיפ יד רעטנוא רענייטש יד :ץלא ןוא ,ּפונק רעטעווערונשעג
 -יור א ןיא יו ,עדנילב יו ןסיוטשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקידנעייגייב
 רערעלק ץלא זיא ,קירבאפ רעד וצ קידנעמוק טשרע .רעטנָאלּפ ןקיכ
 זיא םורא .טרָאלקעגסױא ,טרעטנַאלּפעגסױא ךיז טָאה ץלא ,ןרָאװעג
 -אטשעגנַײא טינ טרָא ןא ףא ןענַײז רעליטסקעט יד .שאר א ןענאטשעג
 ,גראב םעד רעבירא שזא ,דלעפ םענעפָא ןופ ןגיוצעג טָאה לטניוו א .ןענ
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 תענָאּפ סָאד .ןשטיוועירטימד ןָאטנא אב רַאה עלעקנוט יד ןזָאלבעצ ןוא
 ןעזעג טכיל רעשירטקעלע רעלעה רעד ןגעקטנא ךיז טָאה ,סנָאטנא ,סנַײז
 צ .שטיינק ןטסנעלק ןזיב ,ןכירטש ענלצנייא ענַײז עלא טימ ןצנאגניא
 לָאמא ,טלטניּפעג ךעלעמאּפ טָאה גיױא עטכער סָאד ןוא ,טדערעג טָאה
 ;ןבילבעג קִיור רעדיוו ןוא טערומשזראפ ךיז

 "ייוואכ ,ראנ א טינ ןוא ...קיליוויײרפ רָאנ ...טינ ןעמ טיינ םענייק ---
 זדנוא עניוס א רָאנ ,ןרימשראפ ןטַײקירעװש ליװ סָאװ ,רעד זיא ,םיר
 ..?ןטַײקירעװש טרָאס א ראפ סָאװ רעבָא ..,ןאראפ ןטַיײקירעװש ...ןעמעלא
 סיוא ךיז ןטלאהאב םעד ןיא ןוא ...יײנספא ץלא .ןעיוב רימ ...ןסקאוו רימ
 ןקישאר רעזדנוא ןופ ןטַײקירעװש ,םירייוואכ ,זיא'ס ...ןטַײקירעװש
 יד קילַײװטַײצ רימ ןכאמראפ ,טציא גראוויור סיוא זדנוא טלעפ ...ןסקאוו
 ןייגרעביא ןלעו רימ ןוא ...ןריטנָאמער לַײװרעד ךיז טעװ יז ...קירבאפ
 עלא טפראדעג ןטלָאװ רימ זא ,ךיז טייטשראפ ...טנָארפ ןטייוצ א ףא
 ?סעמע ךיא גָאז ...ןעגנאלרעד גנוצייה דנאל םעד ןוא ..,ףרָאט ףא ןרָאפ

 סעּפע טימ ענשימוא טָאה רעצעמע .טשארעג טָאה םעליוא רעד
 :סעכיומ יד ןלודראפ ,רעדליּפעג םעד ןרעמראפ יידעק ,ןעגנולקעג

 .ןעירשעג עמיטש א טָאה -- ..!עלא טינ ,ןיינ --
 ;ּפעק יד ןביוהעג ,טקוקעג ןבָאה עלא
 ..!?טרָאד סע טַײרש רעוו --

 טכליהעגּפָא רעוש טָאה -- ףרָאפ טינ רעכיז ןיוש ןלעװ עלא --
 טָאה ,ליטש עגער א ןרָאװעג זיא'ס זא ןוא ,טַײװ ץעגרע ןלאפעג ןוא
 :עמיטש א ךָאנ ןרעה טזָאלעג ךיז לקניוו ןטייווצ א ןופ

 !סעכיוק ערעזדנוא ראפ טינ זיא טעברא יד --
 רעטניה ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה סָאװ ,רעד ןוא

 רע ,ןסיו טינ לָאז'מ זא ,טלָאװעג ,טמעשעג ךיז ,סעציײלּפ סנצעמע
 ,טדער סע

 יד ןוא -- .טגערפעג רעצעמע טָאה -- ..?סעילימאפ יד ןוא --
 ..?ןרָאפ יבא ?ןזָאל רעדניק יד ןוא ?ןזָאל רעבַײװ

 רעבירעד ןוא ?רעבַײװ יד ראפ עריומ ,סע טסייה ,ריא טָאה --
 -יטסקעט רערעטלע ןא טָאה --- ..?םזילאָיצָאס םעד ןעיוב סָאד ןלעטשּפָא
 ןוא ..רעדניק ןוא בַייו א ןאראפ ךיוא זיא רימ אב -- .טגערפעג רעל
 עליופ זיא'ס ..ּפָאק ןייק ןעיירד טינ ןוא ןרָאפ ףראד'מ זא ,גָאז ךיא
 ..!םיצורעט

 .רעטרעוװו עטצעל יד ןופ רעטמאטעצ א ןענאטשעג זיא לרעדגיוו
 טינ ףראד'מ זא ,טמיטשאב טאהעג ךיוא קנאדעג ןיא ןיוש טָאה רע
 רָאג גנילצולּפ ךיא םוק יװ ןוא ..ךאפ ןַײמ טינ זיא'ס, ;ןרָאפ
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 ָאי .טוט עמ סָאװ ,טסּוװעג טינ ךיוא טציא ךָאנ טָאה רע *..?ףרָאט וצ

 ,.טכירעגמוא יוזא --- ...ןרָאפ טינ יצ ,ןרָאפ
 .ןָאטעג גיוו א ּפעק ךיז ןבָאה גנילצולּפ רָאנ

 יד ראפ ןָאטעג גָארט א ךיז ןבָאה עיצוילָאװער רָאי ןצרעפ -- ןוא

 ;סיורָאפ ןָאטעג סיר א ךיז ןבָאה רעליטסקעט ...ןגיוא
 !על-לא ןרָאפ רימ ...ןרָאפ רימ ---
 ןלָאז ,ןעמעראוו דיילק סבַײװ םעד רעטנוא ךיז ןליוו סָאװ ,יד ןוא ---

 ...ןייגאב יז ןָא ךיז ןרימ ...םייה רעד ןיא ...ָאד ןבַײלב
 ..!עלא ןרָאפ רימ ---
 ...עלא טינ זא ,ךיז טכוד ,ןיינ ---

 -סיוא סָאד .סיורָאפ ּפעק יד ןָאטעג קור א רעדיוװ טָאה םעליוא רעד

 -עגנָא -- טלצנורעג ךיז טָאה ןעניטסוּפאק אב םענָאּפ-ןקַאּפ ענעסעגעג

 ,ןבראפ ײלרעלָאק ןעמונ
 ..!עלא ןרָאפ ןטסיגוימָאק ---

 ךיז קָאשטָאלָאװ:טיור טָאה ךָאנ טכאנ רעבלעז רעד ןיא עקאט ןוא

 ,ןיירא געוו ןיא טעוועקאּפעג
 וצ טאהעג קעשייכ ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןעוועג ןענַײז ךאס א רָאנ

 .ףרָאט ףא ןרָאפ
 ןעמ טבַײלב יוװ --- ,טענַײטעג ייז ןבָאה -- ...ןרָאפ עלא זא רָאנ --

 ..?םייה רעד ןיא
 וצ טָאה שטיוועירטימד ןָאטנא --- ...ףרָאט טרעדָאפ דנאל סָאד --

 רָאלק רָאג זיב ןעוועג ןענַיײז רעטרעוו ענַײז ןוא .טדערעג ךאפנייא ןדעי

 טמיטשאב ןצנאגניא טאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד עליפא .טסָארּפ ןוא

 ענעגייא יד ןגיילרעביא טזומעג דייר סכוטעיּפ ךָאנ ןבָאה ,ןרָאפ טינ

 .ןרָאפ ןגָאזוצ ןוא ןטכארטרעביא ,ןעקנאדעג

 .טרעקראפ ,ןיינ .ןטלאהאבסיוא טינ ךוטעיּפ טָאה ןטַײקירעװש יד

 ךָאנ רע טָאה ,טעברא-ףרָאט אב ןַײז ןענָאק סע סָאװ ,ןטַיײקירעװש יד

 ,ןשיוטנא טינ ךיז ןעמ לָאז ,טרָא ןפא קידנעמוק יידעק ,טרעסערגראפ

 ןיא ךָאד רע טָאה ,ןַײז ןעק סע יװ ,רעגרע קידנלָאמ .ךיז ןפיולעצ טינ

 -רעביא ,טַײקטראה עשיטסיװעשלָאב ןַײז ,טומ ןַײז טמעטעעגנַײרא ןדעי
 :לטרעװ טבילאב ןַײז קידנבעגוצ ,ןרָאפ ףראד עמ זא ,םעד ןיא טגַײצ

 םענופ ןסערעטניא יד ןעז ןענָאק ןעמ ףראד רעטעברא ןדעי ןיא ---

 ...סאלק ןצנאג

 .טקידנעעג טינ לושכיוה ןייק טָאה ךוטעיּפ שטיוועירטימד ןָאטנא

 טעברא ןקירָאי-קיצנאווצ-ןוא-ריפ א ךיז רעטניה טאהעג רָאנ טָאה רע

 ..ןביילג וצ םיא ןעוועג טניוװעג ןענַײז רעליטסקעט יד ןוא ,שזאטס
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 רעלימ יזוב

 סנעיונ לועפ

 םענייר-קידעמימט טימ רענעטרעג יד ןיא ךָאנ טילב טרָאד ןוא א"
 לדייש טנפעעצ טראדראפ א .לגנעטש ןיד א ףא זיורנוז עטעּפש א דלָאג
 .ךעלבעב עסַײװ-קיצנאלג דרע רעד ףא סיוא טיש טסוק-עילָאסאפ א ףא
 ןצנאלג ךעלעקיוװ-סָאריּפאּפ עטנקירטראפ ןיא סענעשטאק-יושּפאּפ עפַיטש
 .סעצנָאװ עקידרעקאלפ-טיור ןשיװצ ןופ טַײקטראה רענעקורט טימ ּפָא
 ,ןדָאב ןעמעראוו ןיא עטשטעלּפעגנַײרא ,סעיניד עטבראקעג עכעלגנעל
 ,סעכייר עכעלסיז טיוה רעבָארג רעד ךרוד סיוא ןפמעד

 ּפָאק ןרעביא ןביוהעגפוא ןטרָאג ןיא ךיז אב טָאה עקשטיטלא ןא
 -גּפאכמורא םיוק ,ןטיורש ענעקורט לטניב ןטכַאלפעגפיונוצ טכידעג א



 -ָאלָאװ עיטראפ עסיורג א ךיז טָאה ,ןעניגאב םוצ ,סנגרָאמוצפא
 טימ ,דלאוו םוצ ,געוו רעקווָאדזעינג ףא טזָאלעג רעליטסקעט רעקָאשט
 טָאה טנרָאפ ןופ .ךעלעברָאט ןוא ךעלקעז ,ךעלשיוק ןוא ךעלטסעק
 -םוא ןא טימ טנאוועג לקיטש טיור א ןגָארטעג רעליטסקעט א רענייא
 :טפירש

 ,"טנָארפ-ףרָאט ןפא סַײרכרוד םעד ןעמערוטש ןעייג רימ;
 -ליטסקעט ןַײז טימ טרעטַײװרעד ץלא ךיז טָאה קָאשטָאלָאװ-טיױר

 ..גראב ןקידכעלַײק ןטימ ,ןסוּפרָאק עטיובעגפוא עַײנ יד טימ ,קירבאפ
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 -טוהאנ עקנוּפ יד ,עטניל ךעלעטַײב עסַײװ יד .טנעה יד טימ ייז קיד
 .ןוז רעד ןגעק טצנאלגעגּפָא קיטכיזכרוד לטניב םעניא ןבָאה ךעלזעלב

 עטּפעקעג טשרָאקָא לדלעוו א ןשיוצ טָאה ןטרָאג ןשינייכש םעניא
 שירפ קאז ןלופ א טימ לדיימ דנָאלב א ןביוהעגפוא ךיז ךעלגנעטש
 .ןזיורנוז ענעטינשעגנָא

 ןָאטעג טכארט א עטלא יד טָאה -- ,"רענעש -- גָאט א סָאװ;
 .ריא ןגעוו

 .עטלא יד ןָאטעג ףור א טָאה -- !וינעקלייב ,עלַײװ א טראוו --
 סעציילּפ יד ףא קאז ןטימ לדיימ סָאד -- ?עיסעּפ עבָאב ,זיא סָאװ --

 ,קָאל א טראשעגפורא ךיג טנאה רעַײרפ רעד טימ ,ןייטש ןבילבעג זיא
 .ןגיוא יד ףא ןלאפעג טַײצ עצנאג יד ריא זיא סָאװ

 טאמיק רָאנ ,עבָאב ןייק ןעקלייב טרעקעגנָא טינ ךיז טָאה עטלא יד
 -נא סָאד ןיוש טָאה ,ךעלקינייא עריא ןעוועג ָאד ןענַײז ףרָאד בלאה א
 יװ ,טאהעג טינ ןעמָאנ רעדנא ןייק ךיוא ריא ראפ ףרָאד עבלאה ערעד
 .עבָאב

 ..דימ-עלאק א ,ערָאהנַײא ןייק ,ןיוש ךָאד טסיב .,וינעקלייב ---
 -ראפ ךיז לדיימ סָאד טָאה -- !עיסעּפ עבָאב ,טייג ןיוש טייג --

 ,טמעש
 ענַייד ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו ,ענַיײד עמאמ יד יװ טקנוּפ טסיב --

 ...רָאה א ןלעפ לָאז סע ,ןרָאי
 ןָאטעג ץפיז א ףיט ַײברעד עטלא יד טָאה ,סָאװראפ קידנסיוװ טינ

 ' : :טגערפעג
 ךיז יז טָאה סעּפע ?ענַײד עמאמ יד ,ןיוש יז טמוק עשז ןעוו ---

 ,טמאזראפ
 ךיז טזייו .טגיילעגפוא קראטש ןרָאװעג לָאמאטימ זיא עקלייב

 .טינ ךָאנ סע טסייוו סָאװ ,שטנעמ א ָאד זיא ףרָאד ןיא ,סיורא
 שזא עקלייב טָאה -- !עיסעּפ עבָאב ,יז טמוק טנַײה ,טנַײה ---

 -אב טנַײה -- .קאז ןרעווש ןטימ םענייניא דיירפ ראפ טצנאטעגרעטנוא
 רעדיוו יז טָאה עטלא יד רָאנ ,ןייגקעווא טזָאלעג ךיז טָאה ןוא --- !טכאנ
 .רעטנעענ ךָאנ ןעגנאגעגוצ ,טלעטשעגּפָא

 ?טגָאז עמ סָאװ ,וינעקלייב ,סעמע זיא'ס --
 ?עיסעּפ עבָאב ,סעמע זיא סָאװ --
 ןופ -- ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א עטלא יד טָאה -- ,ייאזייא --

 ?טינ סייוו ךיא ,טסניימ ?סעדיוס --- עיסעּפ עבָאב רעד
 םעד טלעטשענּפָארא טָאה עקלייב -- ?ריא טסייוו סָאװ ,סָאװ --

 ,קאז ןרעווש
 םייהא רעמ ןיש טעװ ענַײד עמאמ יד זא ?סָאװ טסייה סָאװ ---
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 ןוא ,ענַײד עמאמ יד ,טָאטש ןיא רעביא ךיז טבַיילק יז ...ןעמוק טינ
 ,.ךיז וצ ןעמענסיורא ךיוא יז טעװו לרעדורב ןטימ ךיד

 .עסיורג ןעועג ןגיוא יד ןענַײז ,ןעמאמ ריא אב יװ ,ןעקלייב אב
 .רעיולב ךָאנ ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג ייז ןענַייז ,שעדיכ ראפ ,דניצא .עיולב

 יד ?טגָאזעג ךַײא סע טָאה רעוװ ?עיסעּפ עבָאב ,ריא טדער סָאװ --
 -יילאב א -- !יז טמוק טנַײה .ווירב א ָאד זיא'ס .טנַײה טמוק עמאמ
 עקלייב טָאה ,טגָאזעג רעטַײװ טָאה עטלא יד סָאװ ,קידנרעה טינ ,עטקיד
 -עווקאב ךיז לָאז רע ,םיא טימ טצנאטעגרעטנוא ,קאז םעד ןָאטעג ּפאכ א
 ענעטינשעגּפָא יד ןשיוצ ןדנוושראפ זיא ןוא ,לסקא ןפא ןגייל רעמ
 ענרעבליז ךאס א טרעטנָאלּפראפ ךיז טָאה סע עכלעוו םורא ,ךעלגנעטש
 .סבעווניּפש

 ,ביוט א טבעוװשעגכרוד רעטאלפ ןטכַײל א טימ טָאה ןטרָאג ןרעביא
 רענעסקאווראפ א ,עשזעמ רעד אב ,ןטרָאג טַײז רעטייווצ רעד ןופ

 עגייפ ןפָארטעג עיסעּפ עבָאב יד טָאה ,ןָאילסאּפ ןוא זָארגדליװ טימ
 ןעמ טָאה רעבַײװ יד --- טריפעג ףרָאד ןיא ָאד ךיז טָאה יוזא .סלעירזא
 .סכעיונ לרעּפ ,סלעירזא עגייפ :ןעמָאנ סנאמ ןפא ןפורעג

 ךיז ,לטניב ריא דרע רעד ףא טזָאלעגּפָארא טָאה עיסעּפ עבָאב יד
 ּוװ ,גנוטכיר רעד ןיא ןָאטעג זַײװ א ןוא ץכערק א טימ טצעזעגוצ
 ,ןדנווושראפ זיא עקלייב

 ףא ,ךעבענ ,רעדניק יד ףא ,עגייפ ,ךיא גָאז ,סענָאמכאר א --
 ,..סלרעּפ

 ,עכעלבָארג א ,ענעי טָאה -- ,ןַײז טינרָאג עלילַאכ ייז טעוו סע --
 ,טרעפטנעעג קִיור ,עטוועשייאב א

 זיא'ס ביוא ,לרעּפ ,ןעמוק טנַיײה רָאנ יז לָאז טָא !וטסדער סָאװ --
 טינ לעװש רעד ףא ךָאד יז רע טעװ -- ,טמוק יז זא ,עקאט סעמע
 טגָאמראפ טלעוו יד סָאװ ,ךעייציור א ,רעזכא ןא ךָאד זיא'ס .ןזָאלפורא
 ,..טינ

 ?ֵא-יוזא טָא ?ךיז טקישעג --
 טרָאפ רעמָאט זא ,ןריוושעג ךָאד טָאה רע ?ןכעיונ טינ טסנעק --

 סע טעװ רע ןוא .בוטש ןיא ןזָאלנַײרא טינ רעמ יז רע טעװ ,קעווא יז
 .ןעז וטסעװ טָא !ןָאט

 .רעטנעענ טקורעגוצ ךיז טָאה עיסעּפ עבָאב יד
 ?ןָאט וצ טָאה יז ןעמעוו טימ ,טינ טסייוו ,וטסניימ ,לרעּפ ןוא ---

 טַײצ א ןיא ןוא טָאטש ןיא רעביא טבַײלב יז זא ,טרעהעג ךיא בָאה טָא
 ,..רעדניק יד ןעמענסיורא ןיהא יז טעוװ םורא

 טרעפטנעעג טוועשיייאב טָאה --- ,עמָאכאכ א יװ ןָאטעג טלָאװ יז --
 ןופ ןגָאי טכאנ יװ גָאט -- ןכאז עגנירג יד ןופ סעּפע זיא'ס -- ,עגייפ
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 ןּפָארט א רעמ ןעקריצנָא לָאז עמייהעב יד --- זיא סָאװ ?עמָאשענ יד ךיז
 ?קנערק א ריא ביג שטָאכ ,טינ טעקריצ יז זא ןוא ...ךלימ

 -עג עיסעּפ עבָאב יד טָאה -- ,סנַײמ ,עגייפ ,רימ גָאז ךיֹא רָאנ --
 זא ,רעדניק ענעסקאוורעד ייווצ אב ,סייווכ ,ןרָאי יד אב -- ,טענַײט
 ,,!טלעוו קע --- זיא ,ָא-יוזא ןָאק עמ

 ךיא לפיוו ,טריפעג טינ לָאמנייק ייז ןבָאה ךיז ןשיווצ עביל ןייק --
 ,עגייפ טרעפטנעעגּפָא טָאה --- ,ייז קנעדעג

 עיסעפ עבָאב יד זיא ןטױרש לטניב ריא רעביא ךיז קידנרעקיוה
 ןטרָאג ןפא ךיז וצ קירוצ קעווא ,קידנצכערקרעטנוא ,ךעלעמאּפ
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 טימ ,טױר קידרעַײפ ,קיכעטש -- דרָאב יד ,ןסקאוועג קירעדינ
 -לָאק םעניא ןענאטשעג ךעיונ זיא ,טרָאד ןוא ָאד ךעלעזדניא עװָארג
 -רעבירא ,טַײהנגעלראפ סיורג ןיא רעציזרָאפ םעד ןגעק ףיוה ןשיטריוו
 ןעייטש ייז זא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןרעדנא ןפא סופ ןייא ןופ קידנטערט
 גנאל רעד ןוא ךעױנ -- ןטייוצ םעד ןגעק רענייא שּפיה יוזא ןיוש
 סעּפע ןגעוו ןענָאק ןוא ,ןיקוב טריוװלַאק ןופ רעציזרָאפ רענעגיוצעגסיוא
 .ןדיירפיונוצ טינ ךיז ןפיוא-םושעב

 ענעבירעגּפָא קראטש יד וצ ּפָארא ןקוק ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ךעיונ
 ןטימ ייז ןופ קידנּפאלקּפָארא ליופ ,לוויטש טנעטכוי יד ןופ סעוװעילַאכ
 יד טימ ןעמאזוצ .עטָאלב ךעלקיטש עטראדראפ יד לקעטשישטַײב
 :רעטרעװ עטקאהעגּפָא ענַײז ןלאפעג ןענַײז טיוק ךעלקיטש

 ...טגָאזעג ןיוש בָאה'כ --
 ...ךיא סייוו עמאטסימ ---
 :םורא עלַײװ א ןיא ןוא
 ,טינ -- טנַייה ---
 :םורא עלַײװ א ןיא ךָאנ
 ...ןפיוא-םושטב -- טנַײה ---
 :קילב ןרעווש א רעציזרָאפ ןפא קידנבייהפוא ,ךעלדנע ןוא
 .רערעדנא ןא ןרָאפ לאזקָאװ םוצ לָאז טניײה ---
 -וילּפ-ןיורב ןיא ,סופ ןסעוורָאב ןפא ךישקעטש ענרעדעל עטלא ןיא

 טעװעקאילבענּפָא ןא ןיא ,עפילאג ןזיוה ענעבירעגּפָא קראטש ,ענעש
 וצ טראּפשעגוצ ,זיא ,ןירג ןַײז טלָאזעג סע טָאה לָאמא סָאװ ,לדמעה
 לעומש רעציזרַאפ-טריוולַאק רעד ןענאטשעג ,ןגָאװ םענעכָארבעצ א
 טינ טימ ,סעציילּפ עכעלבלָאמש טימ ,רעגנאל-ןגיוצעגסיוא ןא -- ןיקוב
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 טױה רעטנױרבעגּפָא רעד רעטנוא .ןגיוא עכעלטיור ענעּפָאלשעגסיױא
 ,ךעיונ רעד טָא .ןקאבניק יד טגעוואב טגנערטשעגנָא ךיז םיא אב ןבָאה
 -- ורָאפ טינ טעװ רע --- ,סקָא ןא יו ,טראּפשעגנַײא ָאד ךיז טָאה סָאװ
 רע סָאװ .עלעביצ ערעטיב א יװ ,ןסערעד ןיוש םיא זיא --- !סיוא ןוא
 ןעמ זומ ןיסָארעק סאפ יד :טגָאזעג טינ ןיוש ,ןכעיונ םעד טָא ,םיא טָאה
 -ראפ ןענַײז עלא לַײװ ,ןעמעוו ָאטינ זיא רעמ ןקיש ,ןבעל ןיא יװ ,ןבָאה
 !ןיינ לָאמנייא --- רענעי רָאנ --- ןעמונ

 פמָאלג, ןרעטש ןיא ןָאטעג שטאּפ א ךיז ןיקוב טָאה לָאמאטימ
 ןכעיונ וצ וצ ךיגפא זיא רע .*!סעגראפ ךָאד וטסָאה רעקיא םעד ,רענייא
 ;לסקא ןיא ןָאטעג סיוטש א םיא ךעליירפ ןוא

 רָאג זיא רימ ףרָאפ וצ טנַײה ךָאד טמוק ענַײד לרעּפ ;רָאנ רעה ---
 ךָאנ ןקיש ףא טינ יװַײס ךיא בָאה לרופ רעדנוזאב ןייק .ּפָאק ןופ סיורא
 !שטנעמ --- ,ריא

 קידנזָאל טינ ןוא טקידיײלרעד ראפ ןעיניא םעד טימרעד קידנטלאה
 טנאּפשעגקעװא ךיגפא ןיקוב טָאה ,ןרעדיורעד וצ סעּפע רעמ ןכעיונ
 א ךיז רע טָאה ,לעװש רעד ףא ןיוש קידנעייטש .לאטש-וק רעד וצ
 ץלא ךָאנ זיא סָאװ ,ןכעיונ וצ ןָאטעג יירשעג א ןוא קירוצ ןבעגעג רעק
 :טרָא ןבלעז םעד ףא ןבילבראפ

 טינ ריא טסלָאז ףטײרּפשרעטנוא ףא יורטש לסיב א רעמ םענ --
 ...עצנאג א ןבָאה יז ןפראד רימ ,רענייב יד ןעלסיירטעצ

 רעקידנקעמש-בראה רעטכַײּפ רעד ןיא ,לאטש ןיא ןיירא זיא רע ןוא
 -עב עכעלטע ןופ ןעמעטָא ערעווש סָאד טרעהעג ךיז טָאה שינעלקנוט
 טכיל"ןסיורד רעד ךָאנ עלַײװ עטשרע יד טָאה ןיקוב עכלעוו ,סעמייה
 -יווצעג קיטסאה ןבָאה ךעלקישטיײבָארָאװ עטעשזדנָאלבראפ .ןעזרעד טינ
 ךיז טָאה סע עכלעוו ךרוד ,ךעלרעטצנעפ עגנאל עלַאמש יד אב טרעשט
 ןעזרעד ןיקוב טָאה טָא ןוא .ןַײש עקירעבאלש א טּפיזעגנַײרא רעהא
 עניורב א יורטש רעטקייוועגסיוא סיוכרוד רעד ףא לאטש קע ןייא ןיא
 יד ןטַײז ענעלאפעגנַײא יד ףא ןקעלפ עסַײװ-קיטוק טימ עמייהעב
 ןגיוצראפ ןעוועג ןענַײז עמייהעב רעד אב ןגיוא עטכלָאבעגסױא-ךעלנַיײּפ
 ךאווש עמייהעב יד טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ .לטַײה טכַײּפ ןיד א טימ
 ךעלרינש ןעגנאהעגכָאנ ןענַײז סע רעכלעוו ףא ,עדרָאמ יד טנפעעצ
 -- וק א ךָאנ ןעזרעד רעציזרָאפ רעד טָאה לאטש קע ןטייווצ ןיא .עניּפ
 א יװ ןלָאװשעג ןעועג ריא אב זיא ךיוב רעד .עניורב א ןצנאגניא
 .קאזדזָאלב א ןופ יו ,רעווש טמעטעעג טָאה יז .גראב

 ןָאטעג ּפוצ א ףראש ןעניקוב טָאה ,סעמייהעב יד טָא ףא קידנקוק
 םענָאיאר ןיא ךערּפשעג ןקיטכענ םעד ןגעוװ גנונַאמרעד יד ןצראה םאב
 טבַײלק עמ זא ,טסּוװעג רע טָאה ,ןיהא קידנרָאפ .טעטימָאק-ייטראּפ
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 טינ ךיז רע טָאה סניוזא ףא רָאנ .לקעב ןיא םיא ןָאט ּפינק א טינ ךיז
 -- ראטערקעס רעַײנ רעד --- אניזערעב יד טָא :אבאבייַאב א, .טכירעג
 -ָאמרעד ,גנוקיצנא טימ טאמיק טכארטעג רע טָאה -- ?!אבאבדיֵאב א
 ...לרעּפ ,לרעּפ , .טלבמיצעגנַיירא ןטכענ םיא סע טָאה יז יװ ,ךיז קידנענ
 ,טרעסומעג םיא יז טָאה יוזא --- ..."?סָאװ זיא !לרעּפ ןברָאטשעג ,ָאטינ
 "עג סרעדנא ןשיװצ עמרעפ רעד ףא עגאל ערעווש יד טָאה רע ןעוו
 א טָאה ןרעקלעמ עטסעב יד סָאװ ,טימרעד ךיוא ןרעפטנעראפ טווּורּפ
 ,שזארוק ןכאמ טלָאװעג ךיז טָאה ןיקוב .טעבראעג טינ שעדיוכ ןצנאג
 ךיז אב רָאנ ,ןדייר יוזא םיא טימ לָאז עמ ,ןעוועג טניווועג טינ זיא רע
 ןוא ראטערקעס רעַײנ א זיא יז שטָאכ ,אניוערעב זא ,טסּוװעג רע טָאה
 זיא -- ,ןָאיאר ןיא םינָאיניא עלא טימ טנינקאב ןצנאגניא טינ ךָאנ זיא
 .טכערעג

 טימ רָאג ךערּפשעג ןקיטכענ ןסייב םיא יז טָאה לסיב א רעטעּפש
 :ןָאטעג גערפ א לָאמאטימ ןָאט רעדנא ןא

 טָאה לרעּפ זא ,טרעהעג בָאה'כ ?סעמע זיא'ס ,ןיקוב ,רָאנ גָאז --
 םיא טלעפעג סע ,ןאמ ריא ןופ סמעראוו ןוא סטלאק ןייטשוצסיוא
 ..?טריוװלָאק ןיא שטנעמ רעװעשַאכ א וצ ןרָאװעג זיא יז סָאװ ,טינ

 ןיוש זיא אניזערעב יד טָא --- ,ןיקוב ןָאטעג טכארט א טָאה -- ,ָא;
 *..יןכאז ךאס א ןופ סרוק ןיא ָאי עקפאד

 ,טרעפטנעעגּפָא רָאלקמוא רע טָאה -- ,טגָאז עמ --
 ?סעמע זיא'ס רעבָא --
 ,סעמע ---
 -- .ןעניקוב ףא ןָאטעג קוק א ךעלגנירדכרוד טָאה יז --- !ָאטדָאט --

 סָאד ?טסרעה ,קידנסיװ טינ ןכאמ ןופרעד ןווּורּפ טינ רָאנ ךיז טסלָאז וד
 ךאס א זיא ןעיניא רעד .בַײוװ ןוא ןאמ ןשיווצ ןעַײרעּפמא רָאנ טינ ןענַײז
 ךיוא זיא ָאד ?טסייטשראפ ,ןבָאה ןעניז ןיא סע ןפראד רימ ןוא ,רעפיט
 ?ןעמעוו --- רעוו ;:עגארפ עבלעז יד

 .טגָאזעג טינרָאג םעד ןגעוו יז טָאה רעמ
 ,עמרעפ רעד ףא עגאל רעד וצ קידנעייגרעבירא רעדיוו ,ךָאנרעד

 :ןפורעגנָא ךיז אניזערעב טָאה
 ןכאז יד טָא ןגעוו ָאד רימ ןלעוו לָאמ טייווצ א ,ןיקוב ,קנעדעג --

 .ןסעומש טינ דלימ יוזא
 -לאטש םעד קידנכוז ,ןעלקניוו יד ןיא ןָאטעג רעטשינ א טָאה ןיקוב

 .ןעוועג טינ זיא רענייק רָאנ ,רעעזפוא
 יירשעג אזא רע טָאה ךָאנרעד .ןבעגעג ףור א רע טָאה --- !ידָאד --

 .קאזָאק א לבַײװ א 1
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 זיא לעװש רעד אב ךעלקישטײבָארָאװ עטאשט עצנאג א זא ,ןָאטעג
 ...ןטַײז עלא ןיא ןגיולפעגרעדנאנאפ ךיז םָאטּפאר

 א ןויואב ךיז ,קידנעקניהרעטנוא ,טָאה לאטש רעד רעטניה ןופ
 עלַײװ עצרוק א .לדרעב וויס טרעביושעצ א טימ לשטנעמ קידמעשוגעמ
 רעד ןיא יורטש ךעלקיטש יד ףא טקוקעג םוטש רעציזרָאפ רעד טָאה
 טיר רעד ףא ,רעעזפוא-לאטש םענופ לטיה ןטשטעלּפעגוצ ןפא ,דרָאב
 .ןגיוא ענעלָאװשעגרעטנוא יד ןוא רענַײז קאב רעטכער רעטבראקעגנַייא

 :רעיוא ןרעטנוא ןָאטעג ץארק א ליופ ךיז טָאה רענעי
 יד טימ לטניפ א ןוא -- ?ןפורעג ךימ טָאה רעצעמע ,יסָאװ --

 ?ךימ ףראד רעצעמע --- .סעִיו עכעלוויס
 -- לָאמ ןייא .סעִיװ יד טימ ןעלטניּפ ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע

 םעד .ןעניקוב וצ ףורא ןטנוא ןופ -- לָאמ טייווצ א ,סיפ ענעגייא יד וצ
 ןגָאז טנָאקעג טינרָאג טָאה רע .סאק רעד טקיטשעג טָאה רעציזרָאפ
 עסַײװ עקיטיוק יד טימ עמייהעב רעד ףא ןָאטעג זַײװ א רָאנ טָאה רע
 .ןקעלפ

 -- .רעעזפוא-לאטש רעד ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה -- ?סָאד טָא --
 טינרָאג יז טמענ ןָא ןטכענ ןופ ןוא ,סעקאיטסוה טימ ןסערפעגנָא ךיז
 ...ןיירא ליומ ןיא

 ,עמייהעב רענעלָאװשעג רעד ףא זַײװ א
 יד ףא רָאי רעמ טינ -- יז טיג ךלימ !עריגעּפ א ?סָאד טָא --

 יז טסַײר טכאנאב ןטכענ -- :רעליטש ןוא --- ...טָאּפָאלק רָאנ .םינָאס
 .ץייוו םוצ ךַײלג ןוא ?ּפָא טינ ךיז

 ןרָאװעג טרעטיצראפ זיא ןיקוב -- ?ןעוועג טסיב ּוװ וד ...וד --
 .יירשעג םענעגייא םענופ

 :סעִיװ יד טימ לטניּפ א
 ?ךיא --
 -עג רע טָאה ,טינ ןעוו .לאטש ןופ ןפָאלעגסיורא ךיגפא זיא ןיקוב

 ...עגיראה א טעשעג ,טליפ
 ךעלטניב טימ ,יורטש טימ ןטָאשראפ ןעוועג זיא ףיוה ןיא דרע יד

 וצ בױט זיב ןבָאה ,ןטייוצ ןפא טרָא ןייא ןופ קידנצנאטרעבירא .ייה
 -עג ףראש טָאה סע .ךעלקישטייבָארָאװ ריש א ןָא טרעשטיווצעג ןרעוו
 ,ץכעגעזד טימ ,סייווש ןשידרעפ טימ טקעמש

 סניקיב אב טָאה ,דרע רעד רעביא לגילפ א טימ קידנעוט ראש א
 ןגיולפעגקעווא טַײז א טימ ,ךעלרעווש ןוא בָאר א ןביוהעגפוא ךיז סופ
 ,סאק ןטליטשעגנַײא טינ ךָאנ טימ ןלופ א ,קילב א טימ .לאטש רעד וצ
 .ןכעיונ ןעזרעד לָאמאכָאנ רע טָאה ָאד ןוא ,בָאר יד טיילגאב ןיקוב טָאה
 ,דרע רעד ןופ לוויטש יד קידנסַײרּפָא שינרעטאמ סיורג טימ ,רעווש
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 ןגָאװ םוצ טריפעג רענעי טָאה ,ןטייוצ א ךָאנרעד ,םענייא טשרעוצ
 -רוטשעג זייב ייז רע טָאה עסַײמסיײב .דרעפ ענאלוב עסיורג טינ רָאּפ א
 טָא טגנאלרעד לָאמ וצ לָאמ ןופ ןוא ןטַײז ענעלאפעגנייא יד ןיא טעכ
 ,עדרָאמ רעד רעביא ןרעדנא םעד טָא ,םענייא

 .ןכעיונ וצ ןָאטעג יירשעג א ןיקוב טָאה -- !רעקיניײװ ךיז בַיילק --
 ;סאק םענעגנאגעגּפָא סָאװטע טימ ןיוש ןוא
 ?טסרעה וד ,ןעמוקירוצ טינ וטסלָאז ןעלרעּפ ןָא --
 טשרע טָאה רע זא ,לעטשנָא םעד טכאמעג רָאנ רעַירפ טָאה ןיקוב

 רע טָאה ןסעמע רעד ןיא .ןעמוק ףראד ?רעּפ זא ,טּפאכעג ךיז טציא
 ןשיוצ רעדיו:רעדיק רעד .געט עכעלטע םעד ןגעוו טכארטעג ןיוש
 טימ ךערּפשעג ןזיב ךָאנ טראעג רעייז םיא טָאה ןעלרעּפ ןוא ןכעיונ
 יד .םעלָאש ןיא ןגיילנַײרא ךיז ןסָאלשאב רע טָאה טציא .אניזערעב
 ןעמענּפָא יז ןיילא לָאז ךעיונ -- ,ןטלאהעג רע טָאה -- ,ךאז עטסעב
 ,ןוא ןסעומשכרוד ךיז ןעמ טעװ ,רעשּפיה א זיא געו רעד .ןאב ןופ
 ןא יו רעמ טינ ןעוועג זיא ןיסָארעק רעד .ןעמוק סעּפע וצ ,ךעלגעמ
 ,דיירסיוא

 טגנאלרעד ,סקניל ןופ טריפעג טָאה רע סָאװ ,דרעפ םעד טָאה ךעיונ
 ןיא גנורּפש א ןבעגעג שזא טָאה רענאלוב רעד .קאסוטס ןקראטש א
 ןוא עדרָאמ רעד רעביא ןָאטעג עילעמשט א םעד טָאה ךעיונ ,טַײז א
 ;לשיד םוצ טראּפשעגוצ קראטש

 ,.!רענייב יד ןיא עבָארָאװכ א --

= 

 ןרעוש א ןופ םירק ןיא טלייהעג ךיז לרעּפ טָאה שעדיוכ ןצנאג א
 ךעיונ .רָאי רָאּפ עטצעל יד טזָאלעג ורוצ טינ יז טָאה סָאװ ,םזיטאמווער
 ביוא .רע רָאג זיא קנארק ...ךיז טכאמ יז --- טביילגעג טינ ריא טָאה
 זיא סָאװ ןוא .רעכליב רע זיא ,טרָארוק ףא ןיוש טקיש זָאכלָאק רעד
 ןוא ןעװערָאה ףראד בייו א ?טלעװ רעד טימ סניוזא ןעשעג לאלכיב
 ןבָאה ןזָאכלָאק יד .ןָא קידנעטש ןופ טריפעג סע ךיז טָאה יוזא .ןעלדניק
 -ןאמ ןעיניא םעד ןוא ,ּפָארא ּפָאק ןטימ טרעקעגרעביא ןבעל עצנאג סָאד
 -נָא טָאה לרעּפ ןוא זָאכלָאק רעד ןרָאװעג זיא סע טניז .ךיוא בַייװ-ןוא
 ,שטנעמ רעדנא ןא ןרָאװעג יז זיא ,עמרעפ רעד ףא ןטעברא ןביוהעג
 יז זיא םייה רעד ןיא !עטסָאבעלאב עטוג א !!םאד-עבעטדאי רעצנאג א
 ןעוועג יז לָאז ?סָאװ זיא ,עטסָאבעלאב עטוג א ןעוועג ךיוא ןרָאי עלא

 .ןרעכאמ א 1
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 ןרָאי יד ןבעגעג ריא טלָאװ רע ,עטסָאבעלאב עטוג ןייק ןַיײז טינ ןווורּפ
 עלילָאכ טבייה יצ ,טרָאװ ךיוה א רע טגָאז :טציא ןוא ...טנעה יד ןיא
 ...ךעשיוכ ךיז טוט --- ,טנאה א ריא ףא ףוא

 ןפָאלש טינ ךעיונ טגעלפ ,ןעוועג טינ זיא לרעּפ סָאװ ,שעדיוכ םעד
 ,טעױוװ ּפעטס רעקיטכאנאב רעד יו ,ךיז קידנרעהוצ .טכענ יד ךרוד
 -יילק יד ןיא ןביוש יד ןרעדַײלשוצסיורא זיב ,ןעלסיירט ןייא ןיא טלאה
 טּפאלק טלעוו עצנאג יד זא ,ןטכוד םיא ךיז טגעלפ ,רעטצנעפ עקנינ
 טרעהעג סע זיא ּוװ לַײװ ...קעזיוכ טכאמ ,םיא ןופ ּפָא טעּפש ,םיא וצ ךיז
 .טינרָאג -- .,ןיילא ךעיונ ,רע ןוא ,ץלא -- ,סכעיונ לרעּפ ,יז :ןרָאװעג
 ריא ףא ןפור ןביײהנָא ןעמ טעװ םיא זא ,וצרעד ןייגרעד ךָאנ טעוו סע
 ...טינ טלעפ רעמ ,סלרעּפ ךעיונ --- ןעמָאנ

 ןיא טציא ךיא טכארטעג טרעטיבראפ רע טָאה םעד ןגעו עקאט
 ןענַײז סאפ רעקידנעגנילק רעקידייל רעד טימ רופ רעד ןגעקטנא .געוו
 עקידנעדוה יד ,קידנרעװ רעסערג ץלא ,ןפָאלעגנָא סנייא ךָאנ סנייא
 ןטניה ףא ןבילבראפ ,קידנרעװ רענעלק ץלא .,ןוא ןּפולס-ףארגעלעט
 ךיז לציק ןטכַײל א טימ ןבָאה םעדעפ-סבעוװניּפש עקיטכיזכרוד עניד
 -ניּפש רעד זיא זַײװנליױנק .דרָאב רעד וצ ,םענָאּפ םוצ ןכעיונ טּפעלקעג
 -עג ליפ ךיז טָאה סָאװ ,זָארגדליװ םענעקורט ןפא ןעגנאהעג סבעוו
 טרָא רעדנא ןא ןיא לָאמעלא .ּפעטס ןטלעגראפ ןטַײװ ןרעביא טלקַאש
 ןעָארק סעטאשט עצנאג טזָאלעגּפָארא ךיז םעראילא ןא טימ ןבָאה
 -רעטס רעד רעביא ןעגנורּפשעג ןעָארק יד ןענַײז זַײװנרָאּפ ,זַײװקיצנײא
 ןבילכעג ,ןביוהעגפוא רעדיוו ןעמאזוצ עלא ךיז יירעקארק א טימ ,עינ
 ...עראמכ ענעסירעצ עצראווש א יװ ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה

 ענַײז רעטניה .שטַײב רעד טימ טעכָאפעג זייב ןוא טּפָא טָאה ךעיונ
 .סאפ ענרעזַײא עקידייל יד טצנאטעגרעטנוא עזגור טימ טָאה סעציילּפ
 ףא ןיסָארעק םעד ןעמוקאב רעכיג סָאװ טלָאװעג ,טלילעג ךיז טָאה רע
 רעד ןעמוקנָא טעװ סע רעדייא ,קירוצ ךיז ןזָאל ןוא עזאב-טפאנ רעד
 ןיילא רע .לרעּפ ןעמוק טלָאזעג טָאה סע ןכלעוו טימ ,גוצ רעקיטנוװָא
 ןראפ זא ,טסייוו ףרָאד עצנאג סָאד יװ ,םעד ךָאנ ?םייהא ןריפּפָא יז לָאז
 רעמ ..ןעמוק וצ ןגאוו טינ יז לָאז םייהא :טגָאזעג ריא רע טָאה ןרָאפ
 טזָאלעג ךיז שעדיוכ ןצנאג א ...ךאס א םיא ןגעוו טכארט יז ...טינ טלעפ
 ..ןסירעגסיוא ,טצראוושראפ ָאד טרעוו רע ןוא ,ץעגרע םאי םאב ןייגליווװו
 יז ףראד זָאכלָאק רעד בא .ןבָאה טינ ךעיונ ףראד בַײװ אזא ,ןיינ
 ...ןקיש ריא ךָאנ רע לָאז

 ךָאטש א ןכעיונ טָאה -- ,טקישעג ךיד ןיקוב עקאט ךָאד טָאה ,ונ;
 *...ךָאל א ּוװ יווַייס ךָאד ןעמ טּפוטשראפ ריד טימ -- ,קנאדעג א ןָאטעג

 -ענ לָאז רע ,לעפאב סניקוב טנָאמרעד קעטייוו טימ ךיז טָאה ךעיוג
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 ןופ ךָאד טָאה ןיקוב ..ןטיײרּפשרעטנוא ףא יורטש לסיב א רעמ ןעמ
 ...ירעטכעלעג שיטַײל א טכאמעג ,ָאי ונ ,טכאלעג םיא

 יד שטַײב רעד טימ ןָאטעג לאנק א ךעיונ טָאה -- ,לָאשָאּפ --
 !רענייב יד ןיא ךַײא עבָארָאװכ א --- ,דרעפ
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 יו ,טָאה ,ןיסָארעק עזאב-טפאנ רעד ףא ןעמונעגנָא טָאה רע זיב
 גָאט רעד עִיקש רעד ןיא טנערברעד ,רעטַײש םענעפרָאװעצ טַײװ א ןיא
 ,קירעדינ טײרּפשעגסױא ךיז למיה רעד טָאה ךָאנרעד .ּפעטס ןרעביא
 ןרעטש ערעטיש רָאנ ,עפיירס א ךָאנ יװ ,רעצראווש טנערבעגּפָא ןא
 עלעקנוט יד םורא טעִילטעג ןטייווצ א ןיא טָא ,טרָא ןייא ןיא טָא ןבָאה
 ,לאזקָאװ ןסיורג טינ םענופ ןעייבעג

 -נילק .עזאב-טפאנ רעד ןופ ןרָאפעגּפָא טַײװ ץנאג ןיוש זיא ךעיונ
 רעד ןיא טגָאיעג רופ יד טָאה ,רעמע םענעגנאהעגרעטנוא ןטימ קידנעג
 ץלא ךָאנ רע טָאה ,ראפעג א ןופ קידנפיולטנא יװ ,רָאנ ,שינרעטצניפ
 -גזַײא רעד רעביא רָאפכרוד םוצ ייז טעווערעקעג ,דרעפ יד ןבירטעג
 ,םייהא ,עיניל-ןאב

 ןא ךיז ןופ ןבירטעג ,קידנעַײּפשסױא ,רע טָאה -- !דייר ןעמ טעוװ;
 סעּפע ךיוא זיא רע זא ,ןסיו ןעמ לָאז --- ,קנאדעג ןזייב םענעגייא
 ,טרָאװ א טגָאזעג רע טָאה ...טינ ךיז ןעמ טליּפש םיא טימ זא ,טרעוו
 טינ ,ןיקוב טינ ,ןרָאפ טינ ןעמ טעװ םיא ףא קידנטַײר .,!טגָאזעג זיא
 "יןעמעלא ייז עבָארָאװכ א ...בַײװ ענעגייא סָאד

 ןייא ךָאנ ןגיּפשעגסױא רע טָאה --- !יז יװ ,ךַײלג ךיא רעה םיא;
 ײדָאה ןוא ,ןעגנערב םיא ךיא לעוװ ןיסָארעק -- .ןעניקוב ןגעוו קנאדעג
 *...עגַײד סנטאט ןַײז טינ זיא בַײװ ןַײמ ןוא

 רעסאנ רעד וצ ,קירוצ ףא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןצנאגניא ,לָאמאטימ
 םיוק ןוא סעקשיוו יד ןָאטעג יצ א קראטש ךעיונ טָאה ,סאפ רעלופ
 יירעפַיפ עקידנליורג א ;סלער יד אב עמאס דרעפ יד ןטלאהעגנַײא
 ,סנרעטמאל יד טימ קידנצילב .שינרעטצנימ יד טלסיירטעגפוא טָאה
 סנעשרָאּפ עקידנעגנירּפש-קיטסאה יד טימ טָאה ,ףמאד ןיא טליהעגנַײא
 ןוא םאלפ קידנטישרעדנאנאפ ,ויטָאמָאקָאל רעד ןגָארטעגַײבראפ ךיז
 ..ןטַײז יד ןיא ןעקנופ

 דניצא טשרע ...דרעפ סיוא ,ךעיונ סיוא ןוא ,טלעפעג טָאה עגער א
 ,ראפעג ענעטימעגסיוא יד ןעוועג זיא סע סיורג יװ ,ןעמונאב רע טָאה
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 ןא רָאנ ּוװ ןעלסיירט ךיז ןעמונעג םיא ןיא טָאה עסַײמאה-ראכא ןוא
 יד ןבָאה ,סעדרָאמ יד ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןסיראפ קראטש .,רעווייא
 -סיב ןוא טרָא ןייא ףא טצנאטעג ץלא ךָאנ טײהרעטעכַאלָאּפעצ דרעפ
 .קירוצ ףא ןגָאװ ןרעווש םעד טקורעג זייוװכעל

 ףא ןסעזעג ךעיונ זיא ,דרעפ יד קידנטלאהנַײא סעכיוק עלא טימ
 יירעפאלק רעקידנצנאטרעטנוא ןא טימ ןבָאה םיא ייבראפ ןוא ,רופ רעד
 -צנעפ-ןָאגאוו ענעטכיולאב-לעה יד ןגָארטעגכרוד ךיז ןרעדנא ןכָאנ סנייא
 ,גוצטכארפ א ןעגנאגעג זיא ,גנוטכיר רעטייווצ א ןיא ,ייז רעטניה .רעט
 ןטכיולעגנַיײרא דנאנאכָאנ טָאה וויטָאמָאקָאל ןַײז ןופ לסעקרעַיפ רעד ןוא
 יד טָא ןופ םענייא ןיא .ןענָאגאוו:רישזאסאּפ יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא
 טעילוטעגוצ ןעזרעד םעצולּפ ךעינ טָאה רעטצנעפ ענעטכיולעגכרוד
 רע .לכיט סַײװ א ןיא יורפ א ןופ םענָאּפ קידנעלכיימש א ביוש רעד וצ
 טקנעדעג רע רָאנ ...לרעּפ ןעוועג זיא סָאד זא ,ןרעװש טגעמעג טלָאװ
 ...ןעלכיימש ןעוועג זיא-טינדןעוו לָאז יז ,טינ

 -עגפיונוצ ךיז גוצ רעד טָאה ,לאזקָאװ ןכעלטַײוװ םאב ,טרָאד ץעגרע
 ךָאנ ךיז ןבָאה םורא .קעלפ ןטיור םענעבילבעג ןייטש ןייא ןיא ןעמונ
 טָאה סע .ךיור ןוא ףמאד רעקיטש עקידנעייגעצ ןגָארטעגמוא קירעדינ
 ,ןליוקנייטש עטנערבעגרעביא טימ טקעמשעג ףראש

 -פע -- ,ןעשעג זיא סָאד יו ,ןרעלקרעד טנָאקעג טינ טלָאװ ךעיונ
 רָאנ ,טעווערעקעגסיוא ךיז ,ןסיוו ןַײז ןָא ,ןיילא דרעפ יד ןבָאה רעש
 ףא ןרָאפעגּפָא שפיה ןיוש ןיא רופ יד ןעוו ,טּפאכעג ךיז טָאה רע
 ..לרעּפ סעקמולק יד טימ ןטראוו ןיוש רעק סע ּוװ ,לאזקָאװ םוצ ,קירוצ
 טָאה לָאמאטימ .ןעַיײבעג-לאזקָאװ יד ןעזעגנָא ךעלטַײד ןיוש טָאה עמ
 -אמ רעטרעכיירעד רעד רעגניפ יד ןיא ןָאטעג ןערב א קראטש ןכעיונ
 ףא רעַײּפ לסיב סָאד ןָאטעג רעדַײלש א זייב רע טָאה .ראגיצ-עקרָאכ
 יד רעביא .סעקשיוו יד קירוצ ףא ןָאטעג יצ א םָאטּפאר ןוא דרע רעד
 -עגּפָארא ךיז רופ רעד טימ רע טָאה ןסלער עקידנרעטיצ ךאווש ךָאנ
 ...םייהא ,קירוצ ףא געוו ןלעקנוט םוצ טכַײלש

 םענופ ףַײפ רעד רעהא ןגָארטרעד םיוק ךיז טָאה טַײװ רעד ןופ
 ףא טלקניפעג טָאה ,לדנרעטש ןירג-לעה א יװ .גוצ םענעגנאגעגקעווא
 לקנוט ןוא ליק טָאה געוו רעקיטכאנאב רעד .רָאפאמעס רעד טַײז רענעי
 -ןרעטש עקידעבעל א .רעדער עקידנצכערק יד רעטנוא טגיילעג ךיז
 .ּפָאק ןרעביא טלמיוועג טָאה שינעטכידעג

 רענעגױבעגנָא סכעינ רעטניה סאפ רעלופ רענרעזַײא רעד ןיא
 .ןיסָארעק רעד טעּפוילכעג ךעלביוט טָאה עציײלּפ
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 יז זיא רָאי ןעצ וצ .עמיוסעי א ןבילבראפ זיַײװדניק ןופ זיא לרעּפ
 -ספרָאד א --- וװערָאק רעד .ווערָאק ןטַײװ א אב לדיימטסניד א ןרָאװעג
 ענעגייא ןא טגָאמראפ טָאה -- ,עיראכז בער ןפורעג םיא טָאה עמ ,ריווג
 ,לימטניוו

 "אב ךיז רע טגעלפ -- בעל א רימ ךיוא .טניוו ןופ בעל ךיא --
 וצ .טנעצָארּפ ףא טלעג ןבעגעג ךָאנ רע טָאה ןסעמע רעד ןיא .ןגָאלק
 ,רענַיײז עטאט רעד .ןגָאלשרעד ןיילא ךיז רע טָאה סערישא רעשּפיה ןַײז
 ךָאנרעד ,לגנַיי-קיש א .רעגנוה ןופ ןברָאטשעג זיא ,ןפלאד רעסיורג א
 טינ רעדניק ןייק .ןבױהעגנָא רע טָאה יוזא -- ,לימ ןיא רעטעברא ןא
 טָאה ריא בילוצ סָאװ ,רעטכָאט 'סָאבעלאב םעד -- בַייװ ןַײז .טאהעג
 ןייק .ןברָאטשעג ןכיגניא םיא אב זיא ,לימ יד עשורעיעב ןעמוקאב רע
 :טסעומשעג טָאה עמ .טאהעג ענעסאכ טינ ןיוש רע טָאה לָאמ טייווצ
 עמ ...ןשטנעמ א ךָאנ ךיז ןבעל ןזַײּפש וצ טינ -- טפאשגראק סעמכאמ
 .עיראכז בער ,גראק ןסיב ןפא ךיוא רע זיא ןיילא ךיז :טסעומשעג טָאה

 א ןיא לסערָאשעמ א -- לגניי א ןעועג טלמעד ךָאנ זיא ךעיונ
 ןוא טנאה רעד אב טּפאכעג לָאמנייא םיא טָאה סָאבעלאב רעד .טיילק
 ךעיונ .לימ ןיא ךיז וצ ןעמונעג עיראכז םיא טָאה טלמעד .ןבירטעגסיורא
 -ראפורא ךיז טלָאװעג ,טכאנ ןוא גָאט ,לזייא ןא יו ,טעװערָאהעג טָאה
 -עג רעטעברא ןַײז ןופ טָאה רע ןוא ,ןלעפעג סע זיא ןעיראכז .ןטעב
 טָאה ,רָאי עכעלטע טעבראעגּפָא םיא אב ןיוש טָאה רענעי ןעוו .ןטלאה
 םיא טָאה ןוא ךיז וצ ןטעבראפ טכירעגמוא רָאג לָאמנייא םיא עיראכז
 :עגארפ א טימ טעילעמשטירּפ ךַײלג

 ?א ?וטסליו ןבָאה ענעסאכ ,(ןפור םיא רע טגעלפ יוזא) יצכעיונ --
 טָאה ַײברעד רָאנ ,ןטסימוא טינ יװ ןָאטעג גערפ א סע טָאה עיראכז

 עניילק עצראווש יד ןכעיונ ףא ןָאטעג ףרָאװ א ףראש-קיציּפש יוזא רע
 דלאב טָאה רענעי זא ,ןעמערב עסַײװ-קילעמ יד רעטנוא ךעלעגייא
 ןדַײס ,עיראכז ,טינ רע טגערפ ןיירא טלעוו רעד ןיא טאלג :ןענאטשראפ
 ?ןעלדנימ ןגעוו טסוװרעד סעּפע ךיז טָאה רע

 ליפיוזא ןיא ,דניצא ךָאנ .לדיימ א ןעוועג ןלעפעג טלמעד זיא ןכעיונ
 ייוצ ,לּפענ א ןיא יװ ןיוש ,לָאמא םיא ךיז ןענַאמרעד ,םורא ןרָאי
 ןוא רילָאק ןכעלבנירג ענדָאמ א ןופ ןגיוא רַאּפ א ,ךעלּפעצ עסַײװ-ןַײל
 ,לדנימ ןפורעג יז טָאה עמ .ךעלקעב עזָאר קראטש

 טָאה -- רעקיצעביז יד ןיא ןעוועג טלמעד ןיוש זיא רע -- עיראכז
 .טיירב ןטימ ןעלסיירט ןוא םענַאּפ קישטאלּפ ןַײז ןשטיינק ןעמונעג
 סעּפע ןזיוואב טָאה ךעיונ רעדייא .לדרעב ןסַײװ-קילעמ םענעסקאוועצ
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 -נשטכָאװק ןגנאל א ןיא ןעגנאגראפ ךיז רעטלא רעד זיא ,ןרעפטנע וצ
 ןטמירקעגסיא ןא טימ עסַײמסײב םיא ףא טַײטעג ,רעטכעלעג ןקיד
 ;רעגניפ

 ...עז ךיא ,עז ךיא ...וטסליװ יא ,יצכעיונ ,וטסליוװ ַײא ---
 ןכעלמורק ןבלעז םעד טימ ,ןכאל טרעהעגפוא עיראכז טָאה ךָאנרעד

 לָאמנייק טעװ ךעיונ ןוא ,ךיז וצ רעטנעענ ןכעיונ ןָאטעג ףור א רעגניפ
 ןיוש זיא ,עיראכז ,רע :טגָאזעג טלמעד םיא טָאה רע יװ ,ןסעגראפ טינ
 יד ,רע ליוו ,סעּפע רעמָאט ..טנעה יד ןיא טָאג אב זיא עמ .גנוי טינ
 טָאה רע ,טינ רע טכוז סעכַיי ןייק .טנעה עטוג ןיא ןלאפניירא לָאז לימ
 ...סערָאשעמ א ןופ ןבױהעגנָא ןיילא

 ליױמ ןיא ןעיראכז טקוקעג ךעיונ טָאה ,לקנעב ץיּפש ןפא קידנציז
 ךאז ןייא .טניימ רענעי סָאװ ,ןייטשראפ וצ ןביוהעגנָא טינ ןוא ןַיײרא
 -אכז סָאװ ,סָאד טָא :ןרָאװעג רערָאלק ץלא טונימ רעדעי טימ םיא זיא
 א ףא ךיז ןגעקא טצעזעגקעווא םיא ,ךיז וצ ןפורעגנַיירא םיא טָאה עיר
 -אכז סָאװ ,ריט רעד אב ,לָאמ עלא יװ ,ןייטש טזָאלעג טינ ןוא לקנעב
 סנַײז טימ יו טאמיק ,םעד זיב לָאמנייק יװ ,דניצא םיא טימ טדער עיר
 רעבָא ...ןקעטש ןירעד זומ סעּפע ,טאלג טינ זיא ץלא סָאד -- ,ןכַײלג א
 ?סָאװ

 ןָאטעג גערפ א רעטלא רעד טָאה ,םיא טימ ךיז קידנצייר יו
 טסיב ?א ?יצכעיונ ,ןיימ ךיא סָאװ ,ןיוש וטסייטשראפ רעטציא --

 ,..יצכעיונ ,ראנ ןייק טינ ךָאד
 ןטימ קידנעלסיירט ,טכאלעגרעדנאנאפ רעדיו ךיז טָאה רע ןוא

 ,לדרעב ןסַײװ-קילעמ
 ןוא סָאבעלאב ןפא טקוקעג ןגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ טָאה ךעיונ

 .ןענאטשראפ טינרָאג ךָאנ ץלא טָאה
 ךיז ָאי סעּפע רע טָאה ,דייר עקידרעטַייװ סעיראכז ןופ ,ךָאנרעד

 טקישעג .ןביילג וצ עליפא טאהעג עריומ רעבָא ,ןסױטשנָא ןביױהעגנָא
 ?א ,ךיז

 לָאז ךעיונ זא ,ליו רע :רעקיא םוצ ןעמוקעג זיא רעטלא רעד זיב
 ...ןעלרעּפ ,ָאי .ןעלרעּפ ןעמענ

 .רעטכָאט א רענַײז ראפ ןביירשוצ יז טעװ ,עיראכז ,רע :ןבעגעגוצ ןוא
 ןָאטעג לדניוש א עגער ָא-רעד ןיא טָאה לימטניוו יד !לימטניוו יד

 וצ זיב ,סיורג קיזיר ןגיוא יד ןיא םיא אב ןָאטעג סקאוו א ,ןכעיונ ראפ
 ןעיידד ןעמונעג ךיז ןבָאה טַײקדניװשעג רענעגושעמ א טימ ...סנקלָאװ יד
 ןדניושעג םעד טָא ןיא ...ןוז יד עליפא ,ץלא קידנלעטשראפ ,לגילפ יד
 ,ךיוא לדנימ ןוא ,ןדנווושראפ ץלא לָאמאטימ זיא יירדעג-לגילפ

 :טלמאטשעגסיורא םיוק טָאה רע .םעטָא םעד ןגָאלשראפ םיא טָאה סע
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 ?ליוו ..,לרעּפ ,יז ןוא ---
 ןקידנשטכָאװק ןַײז ןיא ןעגנאגראפ ךיז גנאל ףא רעדיוו זיא עיראכז

 ןופ ךעלעטלעּפש-ןגױא עסאנ עצראווש יד טימ קידנצנאלג .רעטכעלעג

 :טכַײקעג רע טָאה ,ןעמערב עסַײװװ-קילעמ יד רעטנוא

 ...ליוו יז יצ ,גערפ א לסיב א .ונ-ונ ,יצכעיונ ,ייא ---

 :רעטכעלעג םעד טקאהעגּפָא ןוא
 ?רעוו זיא סָאבעלאב --
 .ענעסאכ יד טעװארּפעג ןעמ טָאה ןכיגניא

 טָאה רעִירפ לסיב א :ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ענעסאכ רעד ךָאנ ןוא

 ראפ סע זיא רעטלע רעד ףא .טפיוקראפ לימ יד טייהרעליטש עיראכז

 ןקעלק םיא טעװ סע .לימ יד ןטלאה -- עכָאלאה ערעווש א ןרָאװעג םיא

 ןייק ןיא טינ ךיז טקיטיינ רע --- טסניד רעד ןופ ןוא .ןיילא טנעצָארּפ

 .ןרעװ רעטָאּפ זיא-סע-יוו טפראדעג ןעמ טָאה -- טסניד רענעסקאוורעד

 ןא ךָאנ וצרעד ,עוויורק א -- טסניד ןייק טאלג טינ ךָאד זיא סע רָאנ

 עווצימ א ןענידראפ ןוא ךעדיש א ריא ראפ ןכוזוצ ןעמ ףראד .עמערָא

 אזא טינ זיא ךעדיש רעד .טַײל ראפ ןוא טָאג ראפ ןַײז לָאז סע .ךיוא

 םינ ןַײז טינ דרעפ ןייק רע לָאז ?יצכעיונ ַײא ...טרָאפ רעבָא ,רענשזאוו

 ,טרָאװ ןפא ןביילג
 עטשרע יד ןופ .ןבעליעכָאּפשימ סלרעּפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 -ענּפָא רעסעִימ סכעיונ ןיא "דלוש, ריא ראפ ףָארטש ערעטיב א -- געט

 בלאה א ןיא סעלָאלק ןוא ּפעלק ענַיז ןופ יז זיא ,ערעגנאווש א .טַײקטראנ

 ןבָאה עקינייא .ןגָארט ןגיוא יד ּוװ ,ןפַאלטנא ענעסאכ רעד ךַאנ םורא רָאי

 א זיא יז זא ,ערעדנא ,ףרָאד טַײװ א ןיא ץעגרע טבעל יז זא ,טרעהעג

 ,טָאטש ןיא טסניד
 .טכוזעג טינ יז טָאה ךעיונ
 "ראפ א טימ ןזיוואב לרעּפ ךיז טָאה ,רעטניוו ןפיט ןיא ,טכירעגמוא

 טנעה יד ףא עלעדיימ א טימ -- דניק לציּפ ןריורפראפ טאמיק ,טוװָאלב

 .ילעװש סכעױנ אב ןָאטעג לאפ א ,עטראטשראפ א ,זיא ןוא

0 

 דימ ןוא סעִיו ענערָאװעג רעווש יד ןָאטעג ןפע ןא לָאמש טָאה ךעיונ

 "יו רעטַײװ א זיא שינרעטצניפ רעפיט רעד ןיא .טכאמעגוצ רעדיוו ייז

 "ידנעּפירקס רענעדָאלעגנָא רעד ךָאנ ןעגנאגעגכָאנ קירעבאלש לָאקרעד

 ןוא טגָאיעגנָא ןכעיונ טָאה םורא רעטעמָאליק רָאּפ א ןיא .רופ רעק

 רופ רענעי ףא רעבַײרטנָא םעד .רופ רעדנא ןא טגָאיעגרעבירא דלאב
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 .אב טנָאקעג טָאה עמ לפיוו ףא ,םיא רעטניה .ןעזעג םיוק ןעמ טָאה
 ,רוגיפ עטלקיוראפ א סעּפע ןסעזעג זיא ,רעטצניפ רעד ןיא ןקרעמ
 -נעלמערד ךעיונ טָאה -- ,סיוא טזַײװ .יורפ א רעדָא ,דניק א וצ ךעלנע
 א ןיא לאזקָאװ ןופ ןצעמע ּפָא טריפ עמ -- ,ןָאטעג טכארט א קיד
 ,דרעפ עקיסקּוװ טימ טנאּפשעג ןעוועג זיא רופ יד .טריװלַאק ןטנעָאנ
 -רעביא ךיג רופ ענעי טָאה .עסיורג ןייק טינ ,סיוא טזַײװ ,עשזאלקָאּפ יד
 ,ךיז רעטניהא טַײװ סאפ-ןיסָארעק רערעווש ןַײז טימ ןכעיונ טזָאלעג
 ןיא ןרָאװעג ןענורעצ זיא רעדער יד ןופ גנאלק רעטביוטעגוצ רעד ןוא
 ,סעכשאכ ןשיּפעטס

 עקַאמשט א קיכליה ,ךיז םורא ןָאטעג קוק א ןפָאלשראפ טָאה ךעיונ
 ןוא ,טעקיטָאּפס ךיז לָאמאטימ טָאה דרעפ ןייא .דרעפ יד וצ ןָאטעג
 .רעקראטש ןָאטעג עּפוילכ א טָאה סאפ ןיא ןיסָארעק רעד

 -נַײא טקרעמאבמוא ךעיונ טָאה געוו ןקיטעמוא ןקיטכאנאב םעניא
 ,רעגניפ יד ןעמונעגרעדנאנאפ ךיז םיא אב ןבָאה למערד ןיא .טלמערדעג
 ןענַייז דרעפ יד .ּפעטס םעד יז ןעקנָאשעגקעוװא ,שטַײב יד טזָאלעגסיורא
 -עג ץראווש טָאה טַײקכעלמיײהמוא עליק עקירעטיצ א .ןיילא ןעגנאגעג
 -צניפ יד זיא ןדנאר-למיה עטַײװ יד אב רָאנ .ןטַײז עלא ןופ טבעווש
 .רערעטיש סָאװטע ןעוועג שינרעט

 ךיז טָאה ךעיונ .דָאר א ןָאטעג עשטשערט א קראטש טָאה לָאמאטימ
 רענאלוב רעד .ןגָאװ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא ןקָארשרעד ,טּפאכעגפוא
 רעד ןיא ןפרָאװעג קראטש ,ןייצ עסיורג יד טערישטשעג טָאה סקניל ןופ
 םיא אב קע ןייא טימ .טעּפירכעג ,סעטיּפָאק עטשרעדָאפ יד טימ ןטפול
 ,עקשיוו א ןגיוצראפ ךיז טָאה דָאר רעד ןיא ןרעדנא ןטימ ,זדלאה ןפא
 ,טנאה רעד ןופ טזָאלעגסיורא ףָאלש ןיא טָאה ךעיונ סָאװ

 סנטַײװ רעד ןיא טָאה לגיופ-טכאנ םענדָאמ א ןופ לָאק א טימ
 יו ,טייו טינ רָאג ןיוש יז טָאה טָא .ןישאמ א ןפורעגנָא ךיז םעצולּפ
 טָאה ךעיומ ןיא ןכעיונ אב .שינרעטצניפ יד ןטינשעצ ,רעסעמ א טימ
 ךיז טָאה ןישאמ יד יװ ,ןעשעג זיא סָאװ ,טעּפױטַאּפ טינ ךיז טכער ךָאנ
 עטרעקיוהעגפוא סָאד ןָאטעג ּפאכ א לעה ןבָאה סעראפ יד .טלעטשענּפָא
 ..ןכעױנ ,דרעפ עקידנעּפירכ סָאד ,סאפ רעד טימ רופ יד ,געוו לקיטש
 גנורּפש א טָאה ןישאמ רעד ןופ יװ ,ןָאט ריר א ןזיוואב טינ ךיז טָאה רע
 םוצ וצ ךַײלג זיא ,רעכָאב רעגנוי ,רעקנילפ א ,רעפָאש רעד ןָאטעג
 רענאלוב רעד .עקשיוו ענעגיוצראפ יד ןטינשעגרעביא טָאה ןוא דרעפ
 -פוא טינ ,ךעלעמאּפ ךָאנרעד ,ינק עדייב ףא ןָאטעג לאפ א רעווש זיא
 ,טלעטשעגפוא ךיז ,ןעּפירכ וצ קידנרעה

 ןכעיױנ אב רעפָאש רעד ןָאטעג גערפ א טָאה -- ?ןענאוונופ --
 ,לטיב ןוא ןרָאצ טימ םיא ףא קידנקוק
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 -לָאק -- ,טרעפטנעעג ליטש רענעי טָאה --- ,"רעבאיטקָא; ןוֿפ --
 ."רעבאיטקָא; זָאכ

 רעד טָאה -- ?וד יװ ,סרעפעּפ עכלעזא טרָאד ןאראפ ךאס א --
 ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןצעמע וצ ןבעגעגוצ ןוא טגערפעג רעּפָאש
 .עכלעזא טימ ןעזסיוא ןעמ ןָאק ןייש --- :ןישאמ

 "עג ךיז ךעיונ טָאה -- ,טרעמערָאװ עליפא טינ סייוו ךיא זא --
 .עגער א עליפא ןפָאלשעג טינ -- ,ןרעפטנעראפ טווורּפ

 סעּפע ,דרעפ יד םורא ןָאטעג ירד א ךיז קיטנעהּפָא טָאה רע
 טרָאפ רעוו --- ליבָאמָאטװא םוצ קידנקוק טַײז א טימ ןוא קידנעשטרוב
 ?ןגָארטעגנָא סע טָאה ןעמעוו ?טרָאד סע

 ןכעיונ ןוא ,ּפָאק םעד טלעטשעגסיורא ןישאמ רעד ןופ טָאה יורפ א
 ןעמ טריפ ןישאמ א ןיא ,טינ טלעפ רעמ :לרעּפ ;טלסיירטעגפוא טָאה
 ?ןעד יו --- םייהא יז

 זיא םיא ןבעל .שינעטכודסיוא ןא יו רעמ טינ ןעוועג זיא סָאד רָאנ
 ןשינָאאר םעד ןופ ראטערקעס רעַײנ רעד -- אניזערעב ןענאטשעג
 .טעטימָאק-ייטראּפ

 ?וטסגָאז ,*רעבאיטקָא; ןופ --
 ."רעבאיטקָא; ןופ ,ָאי --
 ?ךַײא ןעמ טפור יו ---
 .קינדרעב ךעיונ ,קינדרעב --
 .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןָאטעג טסעמ א ךיגפא םיא טָאה אניזערעב
 ?ןרעקלעמ עטסווואב יד בַייו רעיא זיא סָאד --
 :אניזערעב ףא ןָאטעג קילב א זייב רע טָאה ףורא ןטנוא ןופ
 ?סָאװ זיא --
 ?"סָאװ זיא; סָאװ --
 ?סָאװ זיא ,ענַײמ זא ןוא --
 -עג קידנגַײװש אניזערעב טָאה עלַײװ ערעגנעל א --- .טינרָאג --

 .ןכעיונ ףא טקוק
 -- .ןָאטעג עשטרוב א רע טָאה --- ?יוזא רימ ףא ריא טקוק סָאװ --

 ?סָאװ ,עלא יו ,שטנעמ אזא טינ
 ךיא ליו -- ,טרעפטנעעג אניזערעב טָאה -- ,טרעהעג ךאס א --

 ,ןָאט קוק א
 ...ןעניימ ןָאק עמ ?טרעהעג ריא'ט סָאװ ---
 ,סרעסעב ןרעה טגעמעג --
 .ךעיונ טגָאזעג טָאה --- ,סמענייק טינ ,עגיַײד ןיימ ---
 ?סָאװ --
 .בַײװ ןטימ בעל ךיא יו --
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 ,סעּפע ףא ךיז ןסָאלשטנא יװ ,ךָאנרעד .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא ךעיונ
 :אניזערעב וצ טָארט א טכאמעג קידנעָארד

 ?ךיא געמ ןגערפ --
 ?סָאװ --
 ...ןגערפ ךַײא אב ףראד ךיא --
 .טגערפ ---
 ָאט ..טעװעדנאמָאק ,םָאקַײר ןופ ראטערקעס ָאד ריא טַײז טָא --

 ...טרעפטנע

 .טָארט א ךָאנ טכאמעג ,םעטָא םעד טּפאכעגרעביא טָאה רע
 ,דרעפ יד לאטש ענזָאכלָאק ןיא ןריפּפָא ןסייהעג רימ טָאה ריא ---

 ,טריפעגּפָא ךיא בָאה
 .ןגָאלשעגרעביא םיא אניזערעב טָאה -- ,ןסייהעג בָאה ךיא טינ --
 ךיא רָאנ ?ענימעקפאנ יד זיא סָאװ .רערעדנא ןא זיא ,ריא טינ --

 :רימ טרעפטנע טציא .טריפעגּפָא --- וק יד .עדייב .טריפעגּפָא בָאה
 ץעזעג אזא יצ :זָאכלָאק ןיא ןריפּפָא וועיוכעמ ךיוא ךיא ןיב ביי סָאד
 ?א ?ָאטינ לַײװרעד ךָאנ זיא

 יז .אניזערעב ןָאטעג רעלק א טָאה --- ,"טסָארּפ יוזא טינ זיא רע;
 ךעיונ רָאנ .טגערפעג ץלא טינ ךָאנ רע טָאה רעשפע ,טראוועגּפָא טָאה
 -ייטש ריא יװ ,ןוא ליטש יז טָאה .ןסָאשעגסיוא רעװלוּפ ןצנאג ןַײז טָאה
 ;טגָאזעג ,רעטרעוו יד קידנעִיצ ךעלעמאפ סָאװטע ,רעג

 ןשיווצ קעליכ ןייק טינ טכאמ ,קינדרעב ,רימ טכאד ,ריא עקפאד --
 אב ןבָאה ,ךיא עז ,עדייב :ביײװ ןגייא רעַײא ןוא דרעפ ענזָאכלָאק א
 ,שינעמוקסיוא עטכער יד ךַײא

 -עג רעװש ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,ענאלוב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז
 ןָאטעג ריפ א קידנקיוראב ,ןטַײז עלא ןיא ּפָאק ןסיורג ןטימ טלקָאש
 :ןכעיונ וצ טגָאזעג ןוא ,עדרָאמ רעגנאל ןַײז רעביא

 ,דרעפ ןַײמ ,בַײװ ןַײמ, עקילָאמא סָאד :קינדרעב ,טקנעדעגראפ --
 ,טקידנעראפ ךיז טָאה -- ,"ייז טימ ךיא וט ,ליוו ךיא סָאװ ןוא ,וק ןַײמ
 .עגַײד סנעמעלא ערעזדנוא רָאנ ,ערעַײא טינ רעמ סע זיא דניצא

 ,ןגיוושעג טָאה ךעיונ

 ָאד טינ --- ןסָאלשאב רָאנ ,ןגָאז טלָאװעג סעּפע ךָאנ טָאה אניזערעב
 :ןָאטעג גערפ א טָאה יז ...טרָא סָאד זיא

 ?בַײװ סָאד טמוק ןעוו --
 .אניזערעב ףא ןָאטעג קוק א רע טָאה ,ףורא ןטנוא ןופ ,דאשכ טימ
 ,טינ סייוו'כ ---
 ןַײז ךיא לעװ ןכיגניא .קינדרעב ,ןסעומש ךָאנ ךַײא טימ ןלעוו רימ ---
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 רעד וצ קעװא קידנלַײא זיא אניזערעב ןוא -- .,"רעבאיטקָא; ןיא
 :ןכעיונ וצ ןָאטעג יירשעג א ,קידנציז ןיוש .ןישאמ

 ,ךיז וצ ןעמוק לסיב א דרעפ סָאד לָאז ,וצ טראוו --
 ,סעראפ יד טימ קידנעוט ץילב א ,טרָא ןופ טרירעג טָאה ןישאמ יד

 .ּפעטס ןקיטכאנאב םעניא ןרָאװעג ןלאפראפ ןכיגניא ןוא
 רעד ןיא טקוקעג ,רופ רעד אב ןענאטשעג גנאל ךָאנ זיא ךעיונ

 זיב רע טָאה -- ,םיטאבעלאב, .ןדנווושראפ זיא ןישאמ יד ּוװ ,טַײװ
 "..עגַײד רעייז זיא ץלא -- ,טכארטעג

 ןייא ןיא ןטלאהעג ץלא ךָאנ טָאה דרעפ עטקיטשרעד טינ ריש סָאד
 -פיונוצ א טימ וצ זיא ךעיונ .ןטַײז עלא ףא ּפָאק םעד ןרעק ןקַיורמוא
 רָאנ ,ץראה רעטיב ןַײז םעד וצ ןזָאלסױא טלָאװעג ,טסיופ ןטלַײבעג
 א; :עלָאלק א טימ ןוא טנאה ענעביוהעגפוא יד טזָאלעגּפָארא לָאמאטימ
 יד ןדניבפיונוצ ןעמונעג רע טָאה -- "!רענייב יד ןיא ךַיײא עבָארָאװכ
 .עקשיוו ענעסירעגרעביא
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 -סורא טימעג ץלא ךיז לדנרעטש לקערב א טָאה ,קידנרעטיצפוא
 םענורב םאב עשזוילאק יד .טנָאקעג טינ ןוא שינעקנעפעג ןופ ןסַײרוצ
 ...טַיײקכעלמיײה בילוצ יו טימרעד ןטלאהעג ךיז טָאה

 יד ןעקנירט ןבעגעג ,טלעטשעגּפָא ךיז ךעינ טָאה םענורב םאבכ
 ,עשזוילאק יד טעוװעסאּפעצ רעדער יד טימ רע טָאה ,קידנרָאפּפָא .דרעפ
 ,ּפָארא-גראב ןעמונראפ ךיז ןוא לדנרעטש סָאד ריא ןיא ןשָאלראפ

 -סיוא ךיז ןעמונעג זַײװכעלסיב טָאה ּפעטס ןרעביא שינרעטצניפ יד
 ,ןּפעװ

 -- ,טרעהרעד לָאמאטימ ךעיונ טָאה ,רעטעמַאליק רַאּפ א ןרָאפעגּפָא
 ,יירשעג ךעלטַײװ א --- ?טכאדעגסיוא ךיז טָאה םיא יצ

 ;טלקַײקרעד םיא וצ ךיז רעדיוו טָאה םורא עלַיװ א ןיא
 ,ייה-עדע --
 בַײרט א .טינרָאג -- ,טרעהעגנַײא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ךעיונ

 ;רעדיװ ןוא ,דרעפ יד ןָאטעג
 ..!ייה-עדע ---
 ,ליוו -- ,ןָאטעג טכארט א ךעיונ טָאה -- ,ןיושראּפ א עמאטסימ,

 רעבָא !עסייטעכעמ -- ,סגעוורעטנוא ביוא .ןריפרעטנוא םיא לָאז עמ
 ייוצ -- ,עשזאלקָאּפ טימ ביוא ןוא .לרעַײרד א -- ,טינ --- טסיזמוא
 .."ךעלרעַײרד
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 ןיא ןעזרעד ןכיגניא טָאה ךעיונ ןוא ,טיורגעג ןיוש טָאה ּפעטס ןיא

 טראוועג טרָאד טָאה רעצעמע -- ,קעלפ םענעמּוװשעצ א סנטַײװ רעד

 .סיפ יד אב ךעלקעּפ רָאּפ א טימ
 -- ףָאטעג טכארט א ןדירפוצ ךעיונ טָאה --- ,עשזאלקָאּפ טימ,

 ."סופוצ ןייג רע געמ --- ,טינ .ךעלרעַײרד ייווצ
 ןרָאװעג ןכעױנ זיא טכאנ רערעװש רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 גנוטַײצ עטגיילעגפיונוצ א ןעמונעגסיורא טָאה רע .רעכעלמייה סָאװטע

 ןטָאשעגנָא קיטכיזרָאפ ,לקיטש א ןסירעגּפָא טארוקא ,ענעשעק ןופ

 .טרעכייראפ ,עקרָאכאמ
 טָאה טָא .טראוועג קידלודעג טָאה סנטַײװ רעד ןיא ןיושראּפ רעד

 ןטכָאלּפעג סַײװ א -- ייז ןופ סנייא ,ךעלקעּפ יד ןעזרעד ןיוש ךעיונ

 ךיור רעד ןָאטעג גראוו א קראטש וצ לָאמאטימ טָאה םיא ...לצנער

 ..דרעפ יד ןעווערעקסיוא -- קנאדעג רעטשרע ןַײז .רעַײגיצ םענופ

 ..טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע רָאנ
 ָאּפעצ ןַײז ןיא עלָאהעב סיורג ןיא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוװ עלא ןופ

 יו קידנסיו טינ ךָאנ ,רע טָאה ,ןסױטש ןעמונעג ךיז ךעיומ ןטעכָאל

 :ןָאטעג עשטרוב א ,ןָאט סָאװ ןוא ןטלאה וצ ךיז
 ?א ?ָא-דניצא ?רעהא וטסמוק יו ---
 רעטכירעגמוא רעד טָא ןופ טפעלּפעג יוזא ןַייז טינ לָאז רע ןעוו

 -יכ א יא רעפטנע םעניא טרעהרעד רעשפע רע טלָאװ ,שינעגעגאב

 .ןַײז לכיומ סעּפע טַײקטײרג א יא ,דיירפ ףא סכעלנע סעּפע יא ,שעד

 עלַײװ א ףא רע טָאה -- ,רעשפע .טרעהעג טינרָאג רעבָא טָאה רע

 םיא ךיז טלאה סע ןוא ןפָאלשעגנַײא עקאט רע זיא -- ,ןָאטעג רעלק א

 "רעד טינ ריש ןוא שטַייב יד ןריולראפ טָאה רע זא :ןעמעלָאכ ןייא ןיא

 ...לרעּפ -- יז טציא ןוא ...ןישאמ רעד טימ אניזערעב ...דרעפ א טקיטש

 ראפ יז טייטש טָא .טמעלָאכעג טינ םיא ךיז טָאה סע ,ןיינ רָאנ

 -- טעקאשז ןוא לדיילק שיטָאטש א ןיא ,לכלאש םעַײנ א ןיא --- םיא

 ןפָארטעג טינ .לרעּפ טינ יא ,לרעּפ ָאי יא -- םיוק יז טנעקרעד רע

 טָאה --- ,יז טלייצרעד -- ,לאזקָאװ ןפא טריװלָאק רעייז ןופ םענייק

 וצ געוו בלאה ףא סָאװ ,"ָאנינילאק, ןופ לרופ א ףא ןטעבעגנָא ךיז יז

 .טגָאיעגרעבירא ,ןכעיונ ,םיא םענָאּפא רעִירפ ייז ןבָאה סָאד טָא .ייז

 .רע זיא סָאד זא ,ןסױטשנָא טנָאקעג טינ ךיז יז טָאה רעטצניפ רעד ןיא

 ךעלקעּפ יד טימ זיא יז ןוא ,ךיז וצ טעווערעקראפ טָאה ןאמרופ רעד

 .ןגָאװ ןַײז טרעהרעד טָאה יז זיב ,סופוצ קעווא רעטַײװ
 ?ךעיונ ,טציא וטסרָאפ עשז ןענאוונופ ---
 ךיז ריא ראפ וועיכ א לאלכיב רע זיא סָאװ ןוא ...ריא לייצרעד ייג

 ?ןַײז עדאווסימ
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 טַײקנדירפוצמוא יד ,ןעלרעּפ טימ טַײקנדירפוצמוא עקידנעטש ןַײז
 ריא ךָאנ טקישעג ןיקוב טָאה םיא דָארג סָאװ ,טימרעד ,ןעמוק ריא טימ
 רע טעװ ,ןצנוק ענַײז עלא ףא טקוקעג טינ ,סָאװ ,טימרעד ןוא ,ןאב םוצ
 ץלא סָאד --- ,ףרָאד ןיא ןיילא ןעגנערבּפָארא דניצא ןזומ יז טשרע
 .טרעדורעגפוא קראטש םיא טָאה

 ַײכ ,ןישאמ א טימ ,ןרָאפעגכרוד אניזערעב ָאד זיא טשרָאקַא --
 ,זייב ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,ןעמונעג ךיד יז טלָאװ

 זיא עמאטסימ -- .לרעּפ טגערפעגרעביא טָאה -- ?אניזערעב --
 ,ךימ יז טמענ ,טעז יז ןעוו .לאזקָאװ ןופ טינ ןרָאפעג יז

 שרעדנא זא ,טַײקרעכיז א טימ ,טסָארּפ רעייז סע יז טָאה טגָאזעג
 עריא טַײקרעכיז עטסָארּפ יד טָא עקאט ןוא .ןַײז טנָאקעג טינ סע טָאה
 "ערעב .םילייק יד ןופ טכארבעגסיורא ןצנאגניא רָאג ןיוש ןכעיונ טָאה
 ריש טָאה רע ?זיא סָאװ ...ןַיײז סעריוד ןעוועג טיירג יז זיא םיא ...אניז
 ריא אב זיא עריגעּפ יד טָא .עריגעּפ ענזָאכלַאק א ןגרָאװרעד טינ
 טלָאװ ןעלרעּפ -- ,רע טסייוו סָאד -- ןעלרעּפ ןוא .םיא ןופ רעװעשַאכ
 יז לָאז ָאט ..ןכַײלג א סריא -- עשז יװ .ןישאמ ןיא טצעזעגנַײרא יז
 !גונעג .טינ סע טָאה םיא וצ .רע טינ ןוא ,יז .עקאט ןריפ יז ,אניזערעב
 -רָאג -- רע ןוא ,ץלא ןעמעלא אב זיא סָאװ ,בַײװ אזא טינ ףראד רע
 טָאה רע ּוװ ,רופ רעד ףא טנרָאפ ןופ .טָא זיא -- טשינרָאג ביוא .טשינ
 רע טָאה ,ןעלרעּפ ראפ טרָא לקיטש א ךיז ןבעל טַײרפאב טאהעג ןיוש
 יצ א קראטש ןוא ןטימניא טצעזעגרעדנאנאפ טיירב רעדיו טציא ךיז
 ;סעקשיו יד ןָאטעג

 !ָאיו ---
 !ייטש יי

 ,קילבנגיוא ןייא ןיא .ןקוקמורא טכער ןזיוואב טינ ךיז טָאה ךעיונ
 -סיוא לרעּפ זיא ,ןטערטעצ יז ןלעוו דרעפ יד זא ,קידנבָאה עריומ טינ
 .ךעלמַײצ עדייב ראפ טּפאכעגנָא ןוא ייז ןגעק ןסקאוועג

 !ךיא גָאז ,ייטש ---

 ריא זיא לכלאש סָאד .ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ יז ךעיונ טָאה אזא
 םעד םורא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה רָאה עלעקנוט יד ,לסקא יד ףא ּפָארא
 ןבילבראפ ,ךיז טכאד ,ןענַײז םענָאּפ ןפא .םענָאּפ םענערָאװעג סאלב
 -עגנָא יו ,םאלפ רעכעליולב א -- ייז ןיא ןוא ,ןיילא ןגיוא יד רָאנ
 א ןצנאגניא םיא ראפ ןענאטשעג ָאד טציא זיא יז .טריּפס רענעדנוצ
 טָאה רע ...םיא ןופ רעכעה ךאס א -- עכיוה א ,עטנאקאבמוא ןא ,עַײנ
 ,לָאמ ןטשרע םוצ יו ,טציא ןעזרעד יז

 םעד קידנּפאכרעביא רעווש ,יז טָאה -- ,ןפיולטנא טינ טסעוװ --
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 ראפ לָאמנייא זדנוא ןשיװצ טעװ דלאב ָאד טָא -- .טגָאזעג ,םעטָא
 ..רעדָא --- רעדָא :ןרעװ רָאלק לָאמעלא

 ךעיונ ןוא ,ךעלמַײצ יד אב דרעפ יד ןטלאהעג טָאה יז -- רע טינ
 ,ּפעטס ןקירָאאק םעד ןיא ,ָאד טָא :טריּפשרעד םישוכ עלא טימ טָאה
 ןיא ןוא ,לָאשגָאװ א ףא טגיילעגקעוװא ךיז ןבעל סנדייב רעייז טָאה
 ןוש סע טעװ יוזא --- ,ןעיצרעבירא דלאב טעװ יז טַײז א ראפ סָאװ
 ,ןביילבראפ

 ,טַײז ןַײז ןיא ןָאט יצ א טווורּפעג רע טָאה
 ,גונעג .זָאכלָאק ןיא טינ ,בוטש ןיא ןבָאה ךיא ףראד בַײװ א --

 !ןגעװטענַיימנופ גונעג .עמייהעב יד ,ןבעגעגּפָא דרעפ יד סָאװ
 טָא ןופ ןָאט םעניא .לרעּפ ןָאטעג ךאמ א טָאה -- ,ךעיונ ,ךעיונ ---

 ןגיוושנא זיא רע זא ,ףרּוװרָאפ ןוא קעטייוו אזא ןעוועג זיא רעטרעוו יד
 .ןרָאװעג

 טבעוושעגכרוד טונימ רעצרוק רעד טָא ןיא טָאה ןגיוא סלרעּפ ראפ
 אב טעװערָאהעג יז טָאה ,ךָאנ דניק א ןעוו ,ןאד ןופ --- ןבעל ץנאג ריא
 םענעריורפראפ-בלאה ןטימ רעקירוצ ריא ...ענעסאכ יד ...ןעיראכז
 ..!ןַײּפ לפיוו .ןַײּפ ,שינעקעידזיא ,עינאווערָאה ןרָאי .ןכעיונ וצ דניק לציּפ
 ריא ראפ ןוא ,ןטעברא ןיהא קעווא זיא יז .טריװלָאק רעד --- ךָאנרעד
 -לָאק ןיא רעוש -- ןבעל רעוװש א .ןבעל יײנ א ןביױהעגנָא ךיז טָאה
 רעד .ךיוא ןדיירפ טימ ךָאד ןוא -- םייה רעד ןיא רעווש ,טריוו
 זיא-טיניןעוו ןעד יז טעװ !ךַײלג ןשטנעמ טימ ןרָאװעג זיא יז --- רעקיא
 ,סע טסירדראפ ,יז טסייוו ,ןכעיונ ,םיא ןוא ?ןגָאזּפָא טציא ךיז ןופרעד
 עשז רעװ רָאנ .רע טינ ןוא יז יײמעלאה -- םיא סע טסירדראפ .,יוא
 -ערָאה טימ רָאנ טנידראפ יז טָאה דעװַאק ריא ?טינ ךיוא םיא טזָאל
 טינ ץלא ךָאנ טזָאל םיא .טשטעווק םיא סָאװ ,רעבָא טסייוו יז .עינאוו
 רעטייווצ א ןרעװ וצ ןבעגעגנַײא טינ םיא ךיז טָאה לָאמא סָאװ ,ורוצ
 סעיראכז שטָאכ ,עיראכז א ןרעװ ןלעװ ץלא ךָאנ טלָאװ רע .עיראכז
 סע טייטשראפ יז .קעווא קיבײא ףא ,קעװא גנאל ןיוש ןענַײז ןטַײצ
 ?ןיטשראפ וצ ךיוא םיא סע ןעמ טיג יװ .טינ ךָאנ -- רע ןוא ,טוג

 "עג ןבעל ריא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ לרעּפ טָאה ,םאי םאב ,טרָאד
 זיא ריא ןוא ,ןשטנעמ טימ ןסעומש ,ןטכארט ףא טַיײצ עַײרפ גונעג טאה
 ןבעל ןיא ןוא ןבעל ןגייא ריא ןיא ןרָאװעג רָאלק ךאס א ,ךאס א טרָאד
 טעװ -- ,ןסָאלשאב יז טָאה --- ,ןעמוק םייחא טעװ יז זא .ערעדנא ןופ
 -אטשראפ טָאה יז סָאװ ,סָאד ןייטשראפ וצ ןבעג ךיוא ןכעיונ ןווּורּפ יז
 יד קראטש יוזא ןטלאהעג ןוא טּפאכעגנָא טציא יז טָאה ראפרעד .ןענ
 ,ךעלמַײצ יד אב דרעפ

 ןא זָאכלָאק ןיא טעברא יד זיא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ריד ראפ --
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 רעד זדנוא ןשיװצ זיא םעד ןיא ,דיירפ א -- רימ ראפ .שינעמוקּפָא
 וד .ןעמענּפָא טינ רימ אב וטסעוו דיירפ יד טָא ןוא .קעליכ רעצנאג
 .ןגיוא יד ןיא טקוקעגנַיײרא ףיט םיא טָאה יז --- ?טסרעה

 -ירא טיצ טַײז ןַײז ןיא טינ ,ןיינ .טזָאלעגּפָארא ןגיוא יד טָאה רע
 ,לָאשגָאװ יד רעב

 !עבָארָאװכ א ןעמעלא ייז טּפאכ זיא !טינ ןעמ ףראד ַאט
 ,סעקשיוו יד ןָאטעג יצ א עכיצער טימ טָאה ךעיונ --- !לָאשָאּפ ---

 ןייטש וצ ןרָאװעג סעמינ גנאל ןיוש זיא סע עכלעוו ,ענאלוב עדייב ןוא
 ,ןגָאװ םעד ןָאטעג סיר א קראטש ןבָאה ,טרָא ןייא ףא

 ןיא יו דרע רעד ףא ןגעלעג יז זיא עליו א .ןלאפעגמוא זיא לרעּפ
 -ּפִא ןעגנוגעוואב עראטש טימ ,ןביוהעגפוא ךיז ךעלעמאּפ .טעלּפרעניה
 ,לדיילק םענופ דרע עטכַײּפ ךעלקיטש ענענאטשעגוצ יד טלסיירטעג
 -עג טָאה ּפעטס ןופ דנאריךערזימ םעד סיוגנעל .טקוקעגמורא ךיז
 -איאק טימ ןָאטעג יצ א ףראש טָאה סע .סאּפ רעלעה רעניד א טנַײש
 -טגנַײא סכעיונ ןעזרעד לרעּפ טָאה סנטַײװ רעד ןיא .טַײקשירפ רעקיר
 ןגָאװ רעד .ןגָאװ ןפא טלסיירטעג ךיז טָאה סָאװ ,עציײלּפ עטרעקיוה
 טרעהעג םיוק ןיוש טָאה עמ ,ןרָאװעג רענעלק ,רענעלק ץלא זיא
 -ילג עריא ןיא יװ ,טליפרעד לרעּפ טָאה לָאמאטימ ןוא .יירעקסארט ןַײז
 טָאה סָאװ ,עסאמ ערעווש א יװ .טַײקטכַײל ענדָאמ א ןַײרא טייג רעד
 ,ןלאפּפָארא ריא ןופ ןעמענ זַײװכעלסיב לָאז ,טקירדעג גנאלנרָאי יז
 ןעוועג ..ןרָאװעג טינ ןצנאגניא ךעלדנע ,עסאמ יד טָא ,יז זיא טָא ןוא
 ...טכַײל ,טכַײל ריא טרעוו סע ןוא !ָאטינ ןוא

 עשטּפעש א יז טָאה ןיילא ךיז וצ ןוא ּפעטס ןקידנכאוופוא םוצ
 -סיוא ריא טָאה סע ןוא -- ??סכעיונ לרעּפ, -- :שעדיכ טימ ןָאטעג
 טָאה יז ?ןפורעג לָאמא יוזא יז ןעמ טָאה עשז ןיוש טינ -- ענדָאמ ןעזעג
 סיוא ןיוש זיא טציא זא ,ערָאװס א ,רָאנ ,טביילגעג טינ ןיילא ךָאנ ךיז
 ,לרעּפ טעשָאּפ יז זיא דניצא !סיוא ,טימרעד

 -עדנא רעד ןיא ,לצנער םענעטכָאלפעג ןסַײוװ ןטימ טנאה ןייא ןיא
 ןיא טנאּפשעג לרעּפ טָאה ,קעמולק ןכעלרעווש ןטייווצ ןטימ -- רער
 א ןיא טָאה ,טַײקלקנוט רעד טימ ךיז קידנשימפיונוצ ,ּוז ,גנוטכיר רענעי
 ךעינ טזָאלעגּפָארא ךיז ,רעקיטכיזנָא םיק א ןיוש ,עקלאב רעפיט
 ...ענאלוב יד טימ
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 רומאלעמ םיאכ
 עגַײט ןיא שינעגעגאב א

 -נא ןוא טשארעביא טָאה ץלא .ךעלנייוועגמוא ןוא ַײנ ןעוועג זיא ץל א
 עטקערטשעגסיוא יוו ,ןגַײװצ טימ רעמייברעדעצ עקיטכעמ יד .טקיצ
 עכיוה יד ןוא ,ןזיר עטערומכעגנָא יו ,ןבמעד עקידסעריוד יד ,טנעה
 ןוא טַײקנדײשאב רעייז טימ דָארג ןעמונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סענסָאס
 ,ץלָאטש ןקידסעמינעב

 -עטכידעג עלעקנוט יד ןיא טצנאטעגמורא טָאה ןוז עקידנדנעלב א
 -עג ןוא ,ןטייוצ א ףא םיוב ץיּפש ןייא ןופ ןעגנורּפשעגרעביא ,ןשינ
 ןקידנענערב א טימ דלאוו ןרעביא טגָאי רעצעמע זא ,ךיז טָאה טכוד
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 'וא טעװ סע ןוא ןדניצנָא ךיז םורא ץלא טעװ דלאב ןוא ,ץאקרוטש
 יד טָאה סָאד ןוא ...ןעזעג טינ טָאה טלעוו יד סָאװ ,עפיירס א ןרעקאלפ
 ךיז ןָאט םיראב א טלָאװעג טָאה יז ךַײלג ,ףָאס םוצ ןטלאהעג עגַײט
 ?לאקַיײב םורא ,ָאד יו ,סניוזא ןעזעג ץעגרע ריא טָאה :םעליוא ןראפ

 טשיורעגפוא ,ןפָאלעגכרוד זיא רע .ןגער א ןָאטעג סָאג א טָאה'ס
 -ראפ ןוא ,סיורא קָאטשניב ןופ סָאװרָאנ ,ערטסאילאכ-ןעניב א יװ
 ןרָאװעג גנע זיא םיא .ןגיובנגער א -- םעד ךָאנ ךַײלג ןוא .ןדנוװװש
 ,עלייװו א טגיילעגוצ ןוא טזָאלעגּפָארא ךיז רע טָאה ,דנאר-למיה ןפא
 רעד רעביא ךיז ןגיוצעגסיוא ,רעמייב יד ףא ּפָאק םעד טראּפשעגוצ
 -עגרעביא ,ַיײברעד סָאװ ,ךַײט םעניא סיפ יד ןעקנוטעגנַײא ןוא דרע
 ץלא ךיז ןבָאה ייז .ןבראפ עשילרעטסיוא ענַייז טימ םורא ץלא טבראפ
 ןשימרעביא ןייא ןיא ןטלאהעג ייז טָאה רעצעמע ךיַײלג ,טענימעג
 ןיא ןָאט ןַײש א רעלעה ,ןסאּפוצ רעסעב טעװ בראפ עכלעוו ,קידנווּורּפ
 ,,.טנאק ןראברעדנּוװ םעד טָא

 רע ךַײלג ,קיטכיזרָאפ סָאװטע ,םאזגנאל ןעגנאגעג זיא גוצ רעד
 -עגנַײא טינ ךָאנ יד רעביא ןגָאלשעגכרוד ךיז סעכיוק עלא טימ טָאה
 רעד יװ ,זַײרקבלאה א ןיא ךַײט םורא ךיז ןגיובעגסיוא ,ןגעוו ענערָאפ
 אב ןענאטשעג ,רענייא יװ ,עלא ןענַיײז ןרישזאסאּפ יד ןוא ,ןגיובנגער
 -נָא טנָאקעג טינ ןוא טקוקעג ץלא ,עטפאגראפ ,רעטצנעפ ענעפָא יד
 ,..טאז וצ ךיז ןקוק

 -רעטסיוא יד ,ןגיובנגער רעד :ןדנוװשראפ ץלא זיא לָאמאטימ ןוא
 -עגנַיירא ךיז טָאה גוצ רעד .ןיילא ךַײט רעד ןוא ליּפש-ןבראפ עשיל
 טָאה'ס .טלעטשעגּפָא ךיז ןוא טַײקלקנוט רעקיטכאנראפ א ןיא ןטינש
 -רעביא ןענירדנטימניא טָאה עמ ךַײלג ,סָארדראפ א ןעמונעגנָא ןעמעלא
 ךָאנ ןרָאװעג זיא סָארדראפ רעד ...םליפ םענייש קיטכערּפ א ןסירעג
 -עכָאװ אזא ,עלעיצנאטס עקניניילק סָאד ןעזרעד טָאה עמ ןעוו ,רעסערג
 -עגסיוא ָאד ןענאוונופ טסייו רעװ זיא סָאװ ,סטביוטשראפ ןוא סקיד
 טָאה'ס .ועטמָאי ןכעלנייועגרעסיױוא םעד ןסירעגרעביא ןוא ןסקאוו
 יצ ןטכענ טשרע עלעיצנאטס סָאד ךיז טָאה ןזיוואב זא ,ןעזעגסיוא
 א ךיז ראפ ןטכארטוצ עליפא ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה ןוא ןטכענרעייא
 ןופ טעטסָאמעגסױא ןעװעג זיא לקישטלאזקָאװ עניילק סָאד ,ןעמָאנ
 ןבָאהס עכלעוו ןופ ,רעמייב עקידעבעל-בלאה ךָאנ ,רעצעלק עשירפ
 טימ םורא םעד קידנליפנָא ,סנּפָארט עקיצנאלג עטכידעג טפירטעג ץלא
 .עלָאמס ןוא ץכעגעז ןופ סעכייר עפראש

 טקידנע יז ּוװ טסייו רעװ ,עגַײט טַײז רענעי ןופ ,ןטרָאד ץעגרע
 זא ,ךעלגעמ .ּפעטס רעכעלדנעמוא אזא טקנוּפ ןגיוצעג ךיז טָאה ,ךיז
 ןא ןעגנאגעג זיא'ס ןוא ןבעל קיטסאה א ןעמוקעגפוא זיא ןטרַאד
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 טנַאקעג ךיז טָאה עמ .ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ טעברא עטגנערטשעגנָא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגעו עקידמאז יד ףא קידנקוק ,םעד ןיא ןסיוטשנָא
 ןענַײז סָאװ ,ביוטש סנקלָאװ יד ףא ,ןטַײװ עטסּוװאבמוא ןופ ןגיוצעג
 סָאװ ,רענעגעוו ןוא סענישאמ יד ףא ןוא ,ןגעוו יד רעביא ןעגנאהעג
 רענעמוקעגפוא סָאװרָאנ רעד וצ ,רעהא ןגיוצעג ךיז רעהפוא ןָא ןבָאה
 ,עיצנאטס

 סלאפנלא ,ךעלנייועג יװ ,רערעמ ןטלאהראפ ךיז טָאה נוצ רעד
 ףא ,םענַאּפא ,קידנטראווסיורא ,טנידראפ עלעיצנאטס אזא יװ ,רערעמ
 יד ןופ סיורא ןרעדנא ןכָאנ רענייא ןענַייז ןרישזאסאּפ יד .גוצ-ןגעק א
 ןבָאה ןגױא עטערומשזראפ טימ סעקטאירוב עטלא ייווצ .סענָאגאוו
 ,ךעלצימראקש ענעריּפאפ עניילק ןיא ךעלסינ-רעדעצ ןגָארטעגמורא
 לדיימ גנוי א טָאה ,במעד ןטלא ןא רעטנוא ,טַײז א ןיא ץעגרע ןוא
 -סױא ךיז טָאה ריא וצ .סרָאמ ןטלאק קירעביא ןייק טינ טפיוקראפ
 .רעגנעל ץלא ןרָאװעג ,ןסקאוועג זיא ייר יד .ייר א טלעטשעג

 ,רעכייה ןייק טינ ,רענייא ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,סרָאמ רעדיוו --
 א טימ ןוא םענָאּפ טניורבראפ קיכעלַײק א טימ ,ןיושראּפ רעכעלבלופ
 ,רָאה ּפָאק ןעיורג שּפיה ןיוש ןוא ןטלטאּפעצ סָאװטע ,ןטכידעג

 ,רעכיוה א רענייא ןענאטשעג זיא ,ייר רעד ןיא ,םיא רעטניה ךַײלג
 דָארג זיא רעד .ןעמערב עטעװעקאילבעגּפָא עלעה טימ ,רעכעלראד א
 ,טצענעגוצ לסיב א עליפא רָאה יד ,טמעקעגוצ ןַײּפ ןעוועג

 טנאה רעד טימ ןבעגעג ריפ א ,ןָאטעג רעטיצ א טָאה רעכיוה רעד
 :ןלעטשטסעפ טלָאװעג יוװ ,ךיז ןקוקמורא ןביוהעגנָא ןוא רָאה יד רעביא
 -נייועגרעסיוא ,סניוזא סעּפע טרעהרעד טשרָאקַא עקאט רע טָאה יצ
 -ער יד ןרעלקפוא יידעק ?ןזיוועגסיוא טעשָאּפ םיא ךיז טָאה'ס יצ ,סכעל
 ;ןיילא ךיז וצ יו ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,שינעט

 ןיא יו אזא טָא ,ּפָאריס טימ רעסאוו-רעצלעס עלעזעלג א ,ךע --
 ...סעדָא

 ,טנאה ןיא סרָאמ זָאלג יד ןטלאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעכעלבלופ רעד
 ךיז ןוא לשיט ןפא קירוצ טלעטשעגקעווא יז ,ּפאלק א טימ ,קישאר טָאה
 רעּפרעק ןצנאג ןטימ ךָאנרעד ,םענָאּפ ןטימ טשרעוצ ןָאטעג עווערעק א
 .טניוטשרעד ןענאטשעג עדייב יז ןענַײז עליו א .קירוצ ףא

 .רעכעלבלופ רעד ןעַירשעגסיױא טָאה --- !עקשָאי --
 רעד ןפורעגסיוא רעטשעדיכראפ אזא טקנוּפ טָאה --- !עקשָאי --

 .רעכעלראד
 ןוא ,רעטשרע רעד ןפורעגסיוא רעכעה ךָאנ טָאה -- !ןאמרעכעלב ---

 ,טיימורט א ןופ יו ,ןָאטעג רענוד א טָאה לָאק ןַײז
 .רעטייווצ רעד ןגירשעגכָאנ טָאה -- !ןאמרעכעלב --
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 רָאנ ,ךיז ןרעזייב ןעוועג טיירג ןיוש זיא ייר רעד ןיא םעליוא רעד
 ןוא ,עקשָאי ןסייה עדייב סָאװ ,ןעניושראּפ ייווצ ןופ שינעגעגאב יד
 .עוואקיצ ןרָאװעג ןעמעלא זיא ,ןאמרעכעלב זיא עילימאפ סנדייב

 ןוא ,רעכעלבלופ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ...רעטיור ...וד ,דע --
 ,ןסקאוועג ץלא זיא םענָאּפ ןקיכעלַײק ןַײז ףא לכיימש רעד

 ךיז ןוא רעכעלראד רעד טרעפטנעעג טָאה -- !טָאמעגעב ,וד --
 יזא טָא ,ךַײלג רע געמ יצ ,םענָאּפא ,טלפייווצעג ,טּפאכראפ ךַײלג
 ,טַײקטנעָאנ עקילָאמא רעייז ןלעטשפוא לָאמאטימ

 טכאמעג ,ןָאטעג קנוװ א ךעליירפ טָאה רע ...םעד ךָאנ ךַײלג ןוא
 -לופ םעד טגנאלרעד ןוא סיורָאפ ךיז ןָאטעג יצ א ,קירוצ ףא טָארט א
 רעד ןיא ךָאנרעד ,קאב רעטכער רעד ןיא רעִירפ טנעה עדייב טימ ןכעלב
 :רעקניל

 !שטאּפ-שטיּפ ---
 ץיּפש יד ףא ןָאטעג יצ א ךיז ךָאנרעד ,ןטָארטעגּפָא ךַײלג טָאה רענעי

 :גנאג ןבלעז םעד טימ טרעפטנעעגּפָא ןוא רעגניפ
 !שטאּפ-שטיּפ ,שטאּפ-שטיפ ---
 ייווצ יד טלגנירעגמורא ןוא סרָאמ םעניא ןסעגראפ טָאה םעליוא רעד

 ,רענָא;צילימ א ןכוז ןבױהעגנָא ןיוש טָאה רעצעמע .ןעניושראּפ ענדָאמ
 -נבייר ,רעכעלראד רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,םירייוואכ ,קִיור --

 ןעמ ףראד עיצילימ ןייק -- .קאב עטמאלפעגפוא יד לכיט ןטימ קיד
 שטלא ייווצ טנגעגאב ךיז ןבָאה םורא רָאי קיסַײרד ןיא ,טעשָאּפ ...טינ
 ךיז רימ ןבָאה ..סעדָא ןופ רעצופ-לוויטש ענעזעוועג ייווצ ,טנַיײרפ
 ,.טנַאמרעד

 ,רעטכַײל ןיוש ךָאנרעד ןוא ,טפול רעד ןיא רעִירפ -- לָאמ סָאד ןוא
 ןבָאה'ס יוזאיו ,םעליוא םעד ןוַײװ יידעק ,ןקאב יד רעביא לָאמאכָאנ
 ..רעצופ-לוויטש עגנוי ייוצ ךעלטשרעב יד טימ טעװעדורָא לָאמא

 -- ,רעכעלבלופ רעד ןָאטעג ץכערק א ליטש טָאה -- ,טָאידיא --
 ?עגַײט רעד ןיא רימ וצ רעהא וטסמוק יװ ,רעסעב לייצרעד

 !ףוגעלאב ,עגַײט עצנאג יד ןּפאכראפ וצ ןזיוואב וטסָאה ןעוו --
 ,לייט א ןטערטּפָא ריד ןעק ךיא ,אש --
 -ײלּפ יד ראפ ןעמונעגמורא ךיז ייז ןבָאה ,טנגוי רעד ןיא לָאמא יו

 -עגקעווא ןוא עקירעגַײנ זַײרק םענופ ןסירעגסיורא ךיז קיטסאה ,סעצ
 ןצעזוצ ךיז ןָאק עמ ּוװ ,עלעטרע ליטש א ןגיוא יד טימ טכוזעג ,טנאּפש
 .טצעזעגוצ ךיז ןוא רעצעלק עכעלטע ןענופעג .ןָאט סעומש א

 ..שינעגעגאב א -- ,רעכעלראד רעד ןָאטעג ץפיז א טָאה -- ,ָאי --
 רעטרעוו עלא ןסעגראפ עדייב ןבָאה ,לאפ אזא ןיא טפערט'ס יוװ ןוא

 רענייא ךיז טקוקעגנַײא ,טלכיימשעג שירעמיורט ,ןסעזעג ,טלעוו רעד ןיא
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 "עלא .שינעגעגאב רעד ןיא טביילגעג טינ ץלא ךָאנ ןוא ןטייווצ םעד ןיא

 יוזא טאלג יצ ,עגַײט רעד ףא קילב א ןפרָאװעג רערעדנא ןא טָאה לָאמ

 ענעדנּווושראפ גנאל ןופ טַײװ רעד ןיא ,טַײװ רעטמיטשאבמוא רעד ןיא

 א ןופ יװ ,ןטרָאד ןופ ןגיוצעג ,טנגוי רענעגיולפראפ גנאל ןופ ,ןטַײצ

 .ןעגנורענירעד עַײנ ןוא עַײנ ץלא ,עצענערק רעפיט

 .רעכעלבלופ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ?טסקנעדעג --

 ...טינ ךיז טסעגראפ סניוזא ---

 .-ןעועג אזא םעלָאכ א ,טּפָא ךיז טכוד רימ ןוא --
 סעדָא ןיא ,סעדָא ןיא
 ...עקנאואדלָאמ רעד ףא

 "רעד קידנלעוו יװ ,רעכעלראד רעד ןָאטעג גנוז א ליטש טָאה סָאד

 -ערעדניא ןעוועג זיא ץלא זא ,םעלָאכ ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד זא ,ןזַײוװ

 .ןסעמ
 טבעלעג קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה עקנאוואדלָאמ רעד ףא סעדָא ןיא

 עקשָאי ןפורעג ןעמ טָאה עדייב .רעצופ-לוויטש ייווצ ,ערוועכ עגנוי ייווצ

 ךיז יז ןבָאה ןענאוונופ .ןאמרעכעלב ןעוועג זיא עילימאפ סנדייב ןוא

 .ןעננאגעגנָא טינ םענייק זיא'ס ןוא טסּוװעג טינ טָאה רענייק ?ןעמונעג

 ערוועכ ייווצ ןוא ,ןסאג רעסעדָא יד ףא עזָאלמיײה ךאס א ןאד ןעוועג

 ישָאי .ןפורעגסיורא טינ סערעטניא ןקירעביא ןייק ןבָאה רעצוּפ-לוװיטש

 "עווש רעשפע !ןאמרעכעלב ןַײז לָאז ?ןאמרעכעלב !עקשָאי ןַײז לָאז ?עק

 -כענעגרעביא .יוזא טאלג רעשפע ןוא םיוויורק רעשפע ,רעדניקרעטס

 ןענַײז ןאד .טנַײרּפ עכעלבַײל ןרָאװעג ןוא ןטסאקטסימ א ןיא טקיט

 -עגּפָא עדייב ,גניליוצ א יװ ,ןטייווצ ןפא רענייא ךעלנע ןעוועג ייז

 "עג טינ לָאמניק עגנאל טימ עדייב ,טעילאמסראפ ,טקיטיוקראפ ,ןסיר

 ,טצנאלגעג ןדייב אב קידנעטש ןבָאה רעמענעּפ יד ןוא ,סעלטאּפ עטמעק

 .סקאוו טימ טצוּפעג ייז ירפרעדניא עלא ןבָאה ייז ךַײלג

 "גָאּפ א ןופ יצ ,עפיירס-עמָאכלימ א סעּפע ןופ עטעוועטארעגסיורא

 ןוא טעטש רעביא טרעדַײלשעגמורא ,ןגָארטעגמורא ייז סע טָאה ,םָאר

 "אב לָאמנייא ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןלאזקָאװ ןוא ןגוצ רעביא ,ךעלטעטש

 עקשָאי ןעוועג עקאט זיא ייז ןופ רענייא זא ,ךעלגעמ .סעדָא ןיא טנגעג

 ףא טנאּפשעגפיונוצ ךיז ןבָאה ייז .ןאמרעכעלב --- יז ןופ רענייא ןוא

 ןליפ ,שיוויורק רערעמ ןליפ ךיז ןלָאז ייז ,עילימאפ ןוא ןעמָאנ ןייא

 .יטלעוו רעכעלמייהמוא ןוא רעסיורג רעד טָא ןיא רעכעלטימעג לסיב א

 -לוויטש ייווצ יד טנעקעג ןבָאה עקנאוואדלָאמ רעד ףא עלא טאמיק

 סָאװ ןעוועג זיא ,טצוּפעג ייז ןבָאה ,ןצוּפ וצ סָאװ ןעוועג זיא .רעצוּפ

 -רעשטאפ ןיא טליּפשעג יז ןבָאה ,טינ זא ןוא ,טַײקעג יז ןבָאה ,ןסע וצ

 יז ןבָאה ךאז ןייא ראפ .רעמענעּפ יד רעביא ךעלטשרעב יד טימ ךעל
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 עמ ןוא ייז ןעמ טּפאכ רעמָאט -- ,עיצילימ רעד ראפ -- טאהעג עריומ

 !םייהרעדניק א ןיא קעווא ייז טריפ

 ןענַײז ייז ןוא סָאװ ןעוועג טינ דָארג זיא ןצוּפ ןעוו ,לָאמנייא ןוא
 -ילימ א ןעזרעד ייז ןבָאה ,ליּפש רעייז טימ טּפאכראפ רָאג זיב ןעוועג
 יז רָאנ ,ייז טינ טניימעג טָאה רע זא ,ךעלגעמ .טנעָאנ וצ ןיוש רענָאיצ
 ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר א ךיז ןבָאה עדייב .עזָאלמייה ןעוועג ךָאד ןענַיז
 ..ךעלטשרעב יד ,ךעלטסעק יד -- רעקפעה ףא ץלא טזָאלעגרעביא

 -אב טציא טשרע ןוא ןרעדנא ןפא רענייא טקוקעג ץלא ןבָאה ייז
 יו ,ןטייוצ ןפא רענייא ךעלנע יוזא טינ רָאג ןענַײז ייז זא ,טקרעמ
 ,רעצראווש א ןבילבעג עקאט זיא רענייא .טכודעג לָאמא ךיז טָאה'ס
 ,רָאג זיא רערעדנא רעד ןוא ,טַײקױרג ןופ םינָאמיס עשּפיה טימ שטָאכ
 ,רעטיור א ,סיוא ךיז טזָאל

 ,..סייוו ייג --- ,רעכעלבלופ רעד טשעדיכעג ךיז טָאה -- ,רעטיור ---
 לייצרעד --- ,רעכעלראד רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןָאדראּפ ,ונ --

 -עגרעביא סעדָא ץנאג ןאד בָאה'כ ?טעַײטסעג טינ ןאד וטסָאה ּוװ ,ןיוש
 .טרעק

 .טכוזעג טלעװ רעצנאג רעד רעביא ךיד בָאה ךיא ...סעדָא --
 ?ןענופעג טינ ןוא --
 ,םורא טסייג וד ןעמָאנ א ראפ סָאװ טימ ,ךעור רעד ךיד טסייוו ---
 ?עקשָאי ןוא !ריד וטסָאה טָא --

 ?עקשָאי עקאט --
 ,ןאמרעכעלב שטיוװָאלַײכימ ףיסָאי ?ןעד יו ---
 ?שטיוָאליײכימ גנילצולּפ סעּפע סָאװ ---
 ?סרענעש סעּפע טכארטעגוצ טסָאה וד --
 .שטיװָאלירוװאג ןעמוקאב דָארג ךיז טָאה רימ אב ---
 "רעד ,ונ ..!שטיװָאלירוװאג ..!עקשָאי עקאט רעבָא ...עקשָאי ,ךע --

 ...קידנכוז ךימ טלעוו א ןעוועגסיוא ךָאד טסיב וד ,ןיוש לייצ

 ןיילא םיא זיא'ס .גנאל ןעמוקעגסיוא ןשטיװָאלירוװאג זיא ןלייצרעד
 יינספא טָאה רע ןוא ,ךיז ןגעוו ןלייצרעד םענעגנָא רָאג זיב ןעוועג
 .שינעעשעג רעדעי טבעלעגרעביא

 ןשיווצ ןָאגאוו א ןיא טקוראפ ךיז ,לאזקָאװ ןפא קעווא ןאד זיא רע...
 טָאה'ס .קעווא זיא גוצ רעד יװ ,ךיז ןקוקמורא ןזיוואב טינ ןוא דרעפ
 ןענָאלעשע עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז
 טינ גנולעטשרָאפ םוש ןייק טָאה רע .ןאשזדיבָאריב ןייק עכעלטנגוי טימ
 .ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא ןעיניא רעד רָאנ ,טַײטאב סָאד סָאװ ,טאהעג
 ןענַײז ןטאי ..טַײװ ןעמ טרָאפ ,סנטייווצ ,ןוא ,טנגוי עמאס ,סנטשרע
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 טָאה רע ןוא ,טכעלש טינ ןעמ טָאה טעװעדָאהעג ,סנייא ןיא סנייא ןעוועג
 .רענעגייא ןא יו ,ייז ןשיווצ טליפרעד ךַײלג ךיז

 ...ןאשזדיבָאריב ןייק ןעמוקעג
 .ןעמָאנ א רָאנ ןעוועג סָאד זיא ןאד ,ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז טסנעק --

 א סעּפע טמוק ָאד רָאנ .סונג זיא סונג ,עטָאלב זיא עטָאלב ,עליימ
 עטשרע יד טנַײז ריא; :עדער א זדנוא ראפ טלאה ןוא רעייטשרָאפ
 -ָאיּפ ,רימ ךיא טכארט ,עסַײמ ענַײפ א "!טנאק םעַײנ םענופ ןרענָאיּפ
 ,טסייטשראפ .ךעלכיטזדלאה עטיור ןָאטנָא ךָאנ זדנוא ןָאק עמ .רָאג ןרענ
 ןריפסיוא טנעקעג סע ךיא בָאה ,רענָאָיּפ א ןַײז ןלעװ ןעוועג לָאז ךיא
 ףא .ןלאפראפ רעבָא .טַײװ יוזא ןגָאיראפ טפראדעג טינ ,סעדָא ןיא
 -- םורא שעדיכ א ןיא .ןטנאסרוק ןעוועג ןיוש רימ ןענַײז ןגרָאמ
 .ןעמיווש ןענרעלסיוא ךיז טזומעג ןעמעלא ךָאנ טשרע ןוא ןטסירָאטקארט

 ?ןפָאלטנא עקאט --
 ?ןרענַאיּפ טסייה סָאװ ,טסייוו וד ..!שטיװָאלירוװאג ...עקשָאי ,ךע --

 -עגנָא טָאה ץלא ןוא סנגער יד ןָאטעג סָאג א ןבָאה'ס זא !עקידסעמע
 ,ןאד רָאנ .ךאז עכעלנייוועג א ,טינרָאג סָאד זיא טציא ...ןעמיווש ןביוה
 טימ שראמ ןטשרע םעד טכאמעג ןאד ןבָאה רימ ...רעמוז ןטשרע םעניא
 -כָאנ שעדיוכ א ןָאטעג סָאג א טָאה'ס זא ןוא .רומא םוצ סרָאטקארט יד
 ךעלסעפ יד ,סרָאטקארט יד !שינעמיווש א קעווא זיא'ס זא ןוא ,דנאנא
 ןָא ,קינאּפ םוש ןָא רעבָא .ןיילא רימ ןוא גראוונסע סָאד ,ףָאטשנערב טימ
 -ָאסמָאק ןעוועג עלא ןיוש רימ ןענַײז ןאד ,ןיינ ףרענָאְיּפ .ןעקינכ םוש
 ארא'ס ,ןעז ןעוועג רעבָא טסלָאז ?עטכישעג ענייפ א .ךיוא ךיא .סעצלָאמ
 !ןסקאוועגסיוא זיא'ס ץייוו

 וצ רָאנ .ןשטיוװָאלירוװאג ןשארעביא טלָאװעג ץלא טָאה שטיװָאליײכימ
 -אב עקירעביא ןייק ןזיוועגסיורא טינ רענעי טָאה סָארדראפ סיורג ןַיז
 טינ טשינרָאג ,גנולייצרעד יד טרעהעג םאזקרעמפוא טָאה רע .גנורעדנּוװ
 טביילגעג טָאה רע .ךיז טשעדיכעג טינ טשינרָאג ףא ןוא טגערפעגרעביא
 ,דאירטָא-רָאטקארט א ןופ רידאגירב א ןרָאװעג זיא רע יוזאיו ;ץלא ןיא
 ...עמָאכלימ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ,רעקינאכעמ ךָאנרעד

 ערוועכ עלא .עמָאכלימ א טאהעג סע ךיא בָאה ,עקרעדורב ,ךע --
 ,םייה רעד ןיא טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה ךימ ןוא טנָארפ ןפא קעווא ןענַײז
 -עוו טימ ןוא ,ונ .עיצנאטס-רָאטקארט א ןופ רָאטקעריד סלא טמיטשאב
 ןעמ טגָאז -- ,ךעלדיימ ּפָא ריד בַײלק .ךיא גערפ -- ?ןטעברא ןעמ
 ךיז טסנעק .עטסעב יד ןוא עטסנעש יד .טסליו וד עכלעוו --- ,רימ
 עטעפ ןייק .רעמענעּפ עכיילב ןוא ךעלכיט עטיור ...ךעלדיימ ?ןלעטשרָאפ
 רעבָא .טיגרָאג ךָאנ זיא סָאד רָאנ .טכָאקעג טינ ןאד ןעמ טָאה םילָאכַײמ
 ,סעקּפָאס -- ךַײט טַײז רענעי ןופ ןוא ,ייברעד זיא ךַײט רעד !רומא רעד
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 ןטאמראה עשינָאּפאי טימ טעװעקיּפשעגנָא ןענַײז סעקּפָאס יד ןוא
 יז ןלעװ טָא-טָא ,ריד ךיז טכוד'ס ןוא גָאט ןצנאג א ייז ףא טסקוק
 ,ךעלדיימ --- םורא ןוא .ןסיש וצ ןבייהנָא

 ?ןבָאה ענעסאכ ןזיוואב וטסָאה ןעוו ןוא --
 זיב ךָאנ ךיא בָאה טאהעג ענעסאכ .סאּפש א ץלא זיא ריד אב --

 ראפ טנורג ןייק טאהעג טינ טָאה עלעקלאמ ןַײמ ןוא ,עמָאכלימ רעד
 -עגנַײא ךיא בָאה ךָאװ עלא !ןעיאזיב א ...ןיילא ךיא רעבָא .ןטכיזרעפייא
 א ןָאטעגנָא ,רעסעמ א טימ לפעל א ,שעװ ךעלרַאּפ ייווצ טעוועקאּפ
 .דיימ ענַײמ עלא טימ ,יורפ רעד טימ טנגעזעג ךיז ,לוויטש עַײנ רָאּפ
 -עגמוא ךיז לָאמ עלא ןוא .טאיראסימָאק-רעטילימ ןיא קעווא ןוא ךעל
 ,קירוצ טרעק

 ןעגנאגעג ןענַײז ןגוצ גראק ...טרָא ןַײד ףא ךיא .ןדכאּפ א עקאט --
 ...םענייא ןיא טּפאכעגנַײרא ךיז ?װערַײמ ףא

 ןױש ךימ טָאה עמ ?טעליב-ייטראּפ רעד ןוא ...רענַײמ דלעה ---
 לָאמנײא ךימ טָאה םָאקַײר ןופ ראטערקעס רעד .טלדיזעג ךיוא יוזא
 -עווש יד ראפ ןקָארשרעד טשרעמיולק ךיז בָאה'כ .ריטרעזעד ןפורעגנָא
 ןייא טינ ןוא .ןטינשעג ןוא טייזעג ,טרעקאעג רימ ןבָאה ,ונ ...ןטַײקיר
 יד טימ ןוא ךעלסעפ יד טימ ,סרָאטקארט יד טימ .ןעמּוװשעג לָאמ
 -עד .ךאז עכעלנייועג א זדנוא ראפ ןעוועג זיא סָאד רָאנ .ןענַײבמָאק
 ןוא ,סעקּפָאס -- ךַײט טַײז רענעי ןופ .רומא רעד ןעוועג זיא רעקיר
 ךעלדיימ יד ןוא .ןטאמראה עשינָאּפאי טימ טצװעקיּפשעגנָא סעקּפָאס יד
 לָאמא ךיז טסליוו .רעזייב ןוא רעכיילב גָאט א סָאװ ןרעװ ייז ...ענַײמ
 ךָאד ןעמ ףראד סעּפע .זדלאה ןיא ןגראוו ןָא ךיד טבייה ,ןעלדיזסיוא
 ןּפעלק ןגױא יד ןוא רעדור םאב לדיימ א טציז'ס יװ ,ןקוקוצ ןענעק
 יז .ךיוא עלעקלאמ ןַײמ ןוא ,ןפָאלשעג טינ סעלסעמ עכעלטע .ריא ךיז
 -פיונוצ ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד .ןעוועג עקטסירָאטקארט א ךיוא זיא
 .ןאלּפָארעא ןא טפיוקעג ,ךעלדיימ עניימ טימ ,סע טסייה ,ךיא ,טגיילעג
 םיוק ךיז קיצרעפ ןוא ףניפ רעמוז טשרע .יימרא רעד ראפ ענָאטאמ א
 ןופ טצעזעגסיורא ,רומא םעד ןעמווושעגרעבירא עקאט .ןסירעגסיורא
 .ןעוועג עיײרָאק ןיא .ןטאמראה יד סעקּפָאס יד

 ?עײרָאק ןיא ,וד ---
 -ָאּפאי רעביא גיז ןראפ, לאדעמ ןַײמ זיא טָא ,אנ ?טינ טסביילג ---

 ..ןעדרָא ןא ןוא ,"עינ
 טלָאוװ'כ ?ןעזעג טינ טרָאד ךיד ךיא בָאה עשז סָאװראפ ,ןעלזאג ---

 ,םליפ א ןיא טלעטשעגנַײרא ןעוועג ךיד
 ?ןעמליפ וצ וטסמוק יוװ ?םליפ א ראפ סָאװ ---
 !רָאטארעּפָא-ָאניק א ךָאד ןיב ךיא --
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 ?וד ---
 בָאה'כ ,טסקנעדעג .וצרעד טבערטשעג ןרָאי עלא ךָאד בָאה ךיא --

 ןקוק טנװָא עלא ןענעק לָאז ךיא ,רעקינאכעמָאניק א ןרעו טמיורטעג
 ,טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,לאפרעביא םענעי ךָאנ ,ונ ?טסיזמוא ָאניק
 טסקנעדעג .רעיירד א ראפ טשרעוצ ,ָאניק ןיא ןטעברא קעווא ךיא ןיב
 טזַייײװ עמ ןוא לּפמעל א טנערב סע ,לטנעה סָאד טיירד עמ ?טַײצ ענעי
 ןיב ךיא ןוא עדָאמ רעד ןופ סיורא ןעיירד סָאד זיא ןכיגניא .ָאניק
 .טייג זדנוא אב יװ .רעטַײװ ןוא רעטַײװ יוזא ןוא ,ונ .ןסרוק ףא קעווא
 רעייז .טכאמעג םליפ א ןטרָאד .קָאטסָאװידאלװ ןופ ךיא רָאפ סָאד טָא
 ...םליפ רעטנאסערעטניא ןא

 ךיז טָאה לרעכיוו א ןוא ,עראמכ א טקורעגנָא ךיז טָאה ץעגרע ןופ
 "יש א ,סרעגָאמ א ,סניילק א ,עיצנאטס רעד םורא ןָאטעג יירד א
 -נאגעגסיוא ךַײלג םעד זיא'ס ןוא ירד לָאמ א ךיז ןָאטעג יירד א .סרעט
 יד דרע רעד ןופ ןָאט רעק א וורּפ א טכאמעג ךָאנ .סעכיוק יד ןעג
 ,טַײקנפלַאהאבמוא רענעגיא רעד ראפ ךיז טמעשראפ יװ ,ןוא דמאז
 יו ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה שטיװָאליײכימ .טעַײטסעג טינ ךַײלג
 ןוא עגַײט רעד ףא ןָאטעג קוק א ךָאנרעד ,למיה ןפא סעּפע קידנכוז
 ;ןפורעגנָא ךיז גנילצולּפ

 ,םליפ א רימ ןופ ךאמ ,עקרעדורב ,רעה --
 ?טָאמעגעב אזא ןופ ---
 א ךאמ ,סָאװ וטסייוו .ןבשזעכ ןַײמ ףא ?עטנעל יד טסעוועלאשז --

 סעדָא ןיא ,רעצוּפלוװיטש ייווצ ,םימיוסעי ייווצ :ןדייב זדנוא ןופ םליפ
 ...עקנאוואדלַאמ רעד ףא

 ךיז ןָאטעג בייה א ,ןסאּפש וצ גנאלראפ םעד ןריױװעגנָא לָאמאטימ
 רעוואכ ןַײז זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ןשטיװָאלירוװאג ןוא ,טרָא םענופ
 -- םענָאּפ ןטמאלפראפ ןַײז ףא .עקאט ,ָאי ,ןרָאװעג זייב לָאמאטימ זיא
 ךַײלג ,לרעַײּפ אזא ןגיוא יד ןיא ןוא עגַײדלאב ןסיורג א ןופ ענימ א
 .שטעּפ עסעמע ןבעג ןבייהנָא רע טעװ דלאב טָא

 א זיא סָאד טָא ?סניזא טרעהעג .*לאּפ, טרָאװ אזא ןאראפ --
 סָאד ןוא עלעבעווש קידנענערב א ףרָאװ א טוט רעצעמע ןעוו !םליפ
 ,עפיירס א ייג א טיג'ס ןוא ןָא דניצ א ךיז טוט ייה עטנקירטעגרעביא
 ןפיול ןשטנעמ ןוא ,ייה סָאד טרעקאלפ סע ףראטקעה רעטרעדנוה ףא
 םעד ןרעקאמורא ןָא ןבייה סרָאטקארט עלא ןוא ,עטלודעצ יװ ,םורא
 ,ּפעטס ןקידנענערב

 שטיוװָאלירװאג ןוא ,רעגיה ןייק טינ ןצנאגניא יװ ןעוועג זיא רע
 -צולּפ ךיז טָאה שטיװָאלַײכימ יװ ,םעד טימ טשארעביא ןרָאװעג זיא
 .טרעדנעעג גניל
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 ?רימ סע וטסלייצרעד סָאװ ןגעק ---
 ןרָאפ ןרָאפ טסייה'ס .עװקסָאמ ןייק ךיא רָאפ םעד בילוצ עקאט --

 א ןופ רָאטקעריד טציא ךָאד ןיב ךיא .גנולעטשסיוא רעד ףא רימ
 ךיא בָאה ןישאמ עַײנ א .סערעטניא ןא ןטרָאד בָאה ךיא רָאנ ,טריװָאס
 ,ןבַײלקוצ סנטַײצאב ייה סָאד טָא ןעק עמ ןעוו ?טסייטשראפ .טכארטעגוצ
 טסייו וד !שיילפ ,ךלימ ,סעמרעפ עַײנ לפיוו .ייה ראטקעה רעטנזיוט
 ..?ךערזימ ןטַײװ רעזדנוא ןעד

 טציא זיא ןיילא םיא טימ .ןָאטעג רעטיצ א טָאה שטיוָאלירוואג
 שטנעמ א ןעוו ,לָאמעלא רָאפ טמוק םיא טימ סָאװ ,סניוזא ןעמוקעגרָאפ
 ןעוועג טציא זיא רע ...ןבראפ עַײנ טימ םיא ראפ ןַײש א לָאמאטימ טוט

 .ץלא ןכיירגרעד טעװ ,שטיװָאלַײכימ ףיסָאי ,עקשָאי רעד טָא זא ,רעכיז

 רעטנזיוט יד קלָאט א וצ ןעגנערב טעװ רע ,ןישאמ ןַײז ןפאש טעװ רע
 ...סעמרעפ עַײנ ןפאש טעװ רע ,ייה ןראטקעה

 -עג זיא ,ךעלגעמ ,טונימ רעד ןיא ...שטיוָאלירוװאג ,ןיילא רע ןוא
 .רעסישזער א ,עקשָאי רעַײנ א םיא ןיא ןרָאװעג ןריוב

 "רעטסַײגאב א ןעירשעגסיוא רע טָאה --- !םליפ א ןַײז טעוװ סע --

 ,רעט
 רָאג ,שטיװָאלַײכימ ןָאטעג גערפ א טָאה -- ?םליפ רעכלעוו --

 .טדערעג סָאװרָאנ טָאה רע סָאװ ןגעוו ,ןסעגראפ

 ןזיוואב טינ ןבָאה ייז ןוא ,וויטָאמָאקָאל רעד ןָאטעג ףייפ א טָאה'ס

 וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ןרישזאסאּפ עלא .סעומש םעד ןקידנעראפ

 .טנעה יד ראפ ןעמונעג ךיז ןבָאה טנַײרפ עדייב .סענָאגאוו יד

 "ירוואג ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןָאגאוו ןיא רימ וצ רעבירא ייג ---

 .שטיוװָאל
 .עדאגירב עצנאג א טרָאפ רימ טימ .טינ ןעק ךיא --

 .רוטאראפא יד ,וצרעד ןוא .ןיילא טינ ךיוא ןיב ךיא --

 ךַײלג יז רימ ןעקסאט ,עדנאמָאק א ךיא ביג טָא ?רוטאראפא יד --

 .םליפ א וצ רָאנ גָאז וד .רעבירא
 !טדערעגּפָא --

 םיוק ,סענָאגאוו ערעייז ןופ םענייא ןיא ןַײרא ןזיוואב טינ ןבָאה ייז

 ןענאטשעג .ןָאגאו ןטצעל םענופ ךעלּפערט יד ףא טּפאכעגפורא ךיז

 ןיא טקוקעגנַײא ךיז ,ןרישזאסאּפ עלא יװ ,ןוא ריט רענעּפָא רעד אב

 ,עגַײט רעד
 טגָאזעג ליטש טָאה -- ,עיצנאטס יד ןעקנעדעגראפ ףראד עמ --

 ?עיצנאטס יד טָא טסייה יו ,רָאטקודנָאק --- ,שטיווָאלירוואג

 -רעד ןענאטשעג זיא רענאבנזַײא ןא ןופ גוצנָא ןא ןיא לדיימ גנוי א
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 טָאה עלעדנעפ סָאד .עלעדנעפ ןירג א טנאה רעד ןיא ןטלאהעג ןוא יב
 ,טלכיימשעג טָאה לדיימ סָאד ןוא ,טרעטאלפעג

 -טנעעג טָאה -- ,ןעועג טינ סגאז ןיא ריא טימ ךָאנ זיא עמ ---
 טמוק טַײװ טינ ָאד טָא .ןבירשראפ טינ ךָאנ -- .לדיימ סָאד טרעפ
 ..טינ ןעמָאנ ןייק ךיוא ךָאנ טָאה יז .טָאטש עסיורג עַײנ א ףוא

 וצ ,ןיהא טקוקעג טציא ןבָאה לדיימ םעד טימ םענייניא עלא ןוא
 ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו טימ ,עיצנאטס טלעו רעד ןיא רעטסגנַיי רעד
 ,עגַײט רעד ןופ רעדנּוװ םעַײנ א ףא טראוועג ןוא ,טנגעזעג סָאװרָאנ
 ,טָאטש רעַײנ רעד ןופ עלעקניוו א ןזַײװ עלַײװ א ףא שטָאכ ךיז לָאז סע
 ...ןעמוקפוא ןָא ָאד טבייה סָאװ
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 רעטסינ רעד

 סעלעשנא לשעה

1 

 ןופ ץנעגילשטניא רעד אב טסווואב סיורג ןעוועג זיא סעלעשנא לט |

 טפָא םיא וצ טגעלפ'מ .אא ןטארעטיל ,ןטסילאנרושז אב -- טָאטש

 טָאה עמ ןעוו ןוא ,עכָאלעמ רעקיטראפ ףא ןיוש סעניוועמ ןגערפ ןעמוק

 א ןיא ןסיו יונעג טרעדָאפעג טָאה עכלעו ,טעברא ןא ןעמונעגריפ

 טגעלפ ,ןעקנוהעגרעטנוא ןיילא טָאה עמ ןכלעוו ןיא ,טיבעג ןסיוועג

 'נש ןא ןיא ,ךוב-ףליה א ןיא יו ,סעִידעי ןּפעש סיורָאֿפ םיא אב ןעמ

 .עידעּפָאלקיצ
 סקעז ףניפ רָאי א ןופ ,גנוי ךָאנ שטָאכ ,ןדָאלאב ליפ ןעוועג זיא רע

 טָאה רע זא ,ןזעלאב ןוא טנרעלאב טַײוװ יוזא ןיוש רעבָא ,קיצנאווצ ןוא



 סָאװטע ,קראק םאב ,ּפָאק רעד .ןדָאלעגרעביא לסיב א ךיוא ןעזעגסיוא
 טסאּפ'ס יו ,רעסאלב ןוא רענעגױצעגּפָא רעמ םענָאּפ סָאד ,ןגױבעגּפָארא
 רָאה יד ,ןכאז-ןרעל טימ זילב ךיז טמענראפ סָאװ ,אזא ראפ עליפא
 טוה יד ןוא ןלאפעגנַײא ןפיילש יד ,ךעלרעטיש שּפיה ןיוש ּפָאק ןופ
 -עפייא גנוי א ןופ בַײל סָאד יו ,קיטכיזכרוד ןוא ןיד יוזא טנעה יד ןופ
 .ךעלרעדעפ יד ןשיווצ םעד טזָאלב'מ ןעוו ,על

 -כָאנ ךיוא םיא ךיז טָאה עשורעי ערעווש קיטש א זא ,ןגָאז ףראד'מ
 -מיק ןיא םיא טימ קידנגיל ךָאנ סָאװ ,רעטומ ןַײז ,סנטשרע .טּפעלשעג
 א ןלאפעגנָא גנילצולּפ ריא ףא זיא'ס יו ,טקרעמאב ןעמ טָאה ,טעּפ
 ,טעינאוועשטניוו יד ףא ןרעפטנע טרעהעגפוא טָאה יז ןוא שינעגַײװש
 יז טימ טנעָאנ ןענַײז עטנאקאב ןוא ענעגייא סָאװ ,םיװָאטלזאמ יד ףא
 םוצ ןגיוצאב קיטליגכַײלג ךיז טָאה יז .ןעמוקעגרעטנוא טעב ריא וצ
 טכארבעגוצ ריא ןעמ טָאה .סרעטומ ערעדנא יװ טינ ,גנילגיוז םוצ ,דניק
 -- טינ ,ןבעגעג טסורב יד םעד יז טָאה ,ןגיױזנָא םוצ טעב םוצ דניק סָאד
 ןטאשעב עליפא יז טגעלפ טּפָא ןוא ,טנָאמרעד טינ ךיז יז טָאה ןיילא .טינ
 .ןטכארטראפ דליוו סעּפע ךיז ןוא ןסעגראפ םעד ןיא ןיילא ןגיוז

 -ראפ .טזָאלעגּפָא טינ ריא ןופ טעּפמיק ןכָאנ ךיוא טָאה ןגַײװש סָאד
 -דאמ-סָאמ אזא טכיירגרעד ןוא טקראטשעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה ,טרעק
 -ראפ וצ דניק סָאד ריא ןבָאה עריומ ןביוהעגנָא טָאה עמ זא ,טגייר
 ןופ רָאג סָאד לָאז יז זא ,ןסעגראפ טינ יוזא לָאמא ךיז לָאז יז ,ןעיורט
 .ןזָאלסױורא טנעה יד

 ןוא ןפָארטעג ריא טימ עקאט סָאד טָאה לָאמנייא זא ,ערָאװס א
 ענעי זא ןוא .םיריױטקָאד טימ ןעצייא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה טלמעד
 ףא ןרעדנא ןטימ רענייא לָאמ עכעלטע ןוא טכארטאב טוג יז ןבָאה
 ריפסוא םוצ ייז ןענַײז יזא ,טסעומשעגכרוד ךיז סמוִיליסנָאק
 לַײװ ,ןעמענקעװא ריא אב ןעז ןעמ ףראד דניק סָאד זא ,ןעמוקעג
 ,ןליפוצסיוא ןטכילפ-רעטומ עריא קיייפ טינ יז זיא דנאטש אזא ןיא
 םוצ לָאטיּפש ןקירעהעג א ןיא ןבעגּפָא ןעמ ףראד ןיילא יז זא ןוא
 ,ןלייה

 ריא זא ,טַײצ ךאס ןייק קעווא טינ זיא'ס ןוא ,ןָאטעג ןעמ טָאה יוזא
 ךיז ,ןעקנוזראפ ךיז ןיא רעמ ץלא זיא יז ,טרעגרעראפ ךיז טָאה עגאל
 טימ עליפא יז לָאז עמ ,טזָאלרעד טינ ןוא ןעקנירט ,ןסע ןופ טגָאזעגּפָא
 ןיא .רעטכעלש א רָאג ןעװעג זיא ףָאס רעד ןוא .ןעועדָאה דלאווג
 ןופ ןוא טקרעמאב טינ ןבָאה רענידאב-לָאטיּפש יד ןעוו ,גָאט א םענייא
 רעסעמ א ,ךאז עפראש א סעּפע ןגָארקעג יז טָאה ,טקוקעגקעווא ריא
 .ןכעטשכרוד זדלאה םעד טוורּפעג ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ,לּפָאג א יצ
 יד טלייהעגסיוא ריא ןוא טעװעטארענּפָא לָאמ ץנעי יז טָאה עמ זא ןוא
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 טלָאװעג טינ טשרעמיולק ןוא טַײצ א ףא טעַײטראפ ךיז יז טָאה ,דנווו
 זיב ,ןקוק טינ ייז ףא עליפא ןוא ןעמענ טנעה יד ןיא ןכאז עפראש ןייק
 טָאה לָאמ סָאד ןוא ,טכאמעג ריא ךיז טָאה לאפ רעקיטסניג רעטייווצ א
 ףיט ןיב זדלאה םעד ךיז טָאה יז :טקידנעראפ קיטליגדנע ךיז טימ יז
 .ןטינשעגכרוד טיוט ףא ןוא

 קראטש יז ,סיוא טעז ,טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד .רעטומ יד --- סָאד
 רע זא ,ןעמונעג ןצראה םוצ קראטש יוזא ךאז יד ךיז טָאה ,טאהעג ביל
 ןעגנאגעגמוא זיא רע .טקידנעראפ ראפ ןבעל ןַײז ךיוא ןטלאהעג טָאה
 ןוא ...ןדיירסיוא טינ ,ןטסיירט טזָאלעג טינ ךיז ,טשימעצ טַײצ עגנאל א
 ןעמונעג ךיז בוטש ןיא םיא וצ רעטעּפש ןבָאה ,רעגייטש רעד יוװ ,ןעוו
 עלא טמוק עמ יװ ,ןגָאלשרָאפ ענעדיישראפ טימ םינָאכדאש ןלעטשנַיירא
 ןרעהסיוא טלָאװעג טינ ייז רָאנ טינ רע טָאה ,ןעמלא ןגנוי א וצ לָאמ
 ןוא ןעִירשעגנָא ייז ףא רעטרעװ עטשרע יד אב ןיוש רָאנ ,ףָאס ןזיב
 יד טימ זיולב טשרעוצ ןבָאה םינָאכדאש יד ,ןבירטעגכרוד טעשַאּפ יז
 ראצ רעד לַײװ ,קילַײװטַייצ זיא'ס זא ,קידנעניימ ,טכאמעגקעווא ןעלסקא
 טוורּפעג לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ןבָאה ייז זא רעבָא ;שירפ ךָאנ זיא
 יז ףא רעזייב רעמ טימ ךָאנ ןוא רעדיו טָאה רענעי ןוא ןעמוקנַיײרא
 טכאמעג טינ זיא'ס ,טסנרע זיא'ס זא ,ןעזעג ייז ןבָאה ,ןעירשעצ ךיז
 ןוא ךיש ןעוועלאשז ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ןוא ,םענָאּפעל זיולב טינ ןוא
 .ןזיוועג טינ םיא וצ ךיז רעמ

 -אטש .ןפרָאװעגּפָא ןטפעשעג ןופ ךיוא ךיז טָאה ,רעטָאפ רעד ,רע
 שּפיה טימ טגרָאזאב םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענַייפ ןופ ןיילא קידנעמ
 טָאה סָאד סָאװ ןוא ,דאצ סעלאק ןופ ךיוא ַײס ,דאצ רעייז ןופ ַײס ןדאנ
 וצ ןָאט םענ א ךיז ענעסאכ רעד ךָאנ דלאב לָאז רע ,טכאמעג ךעלגעמ
 עלא ןעוט'ס יו ,םיכָאװער עסיורג רָאג ףא ןטכיזסיוא טימ ,לדנאה-סיורג
 רעד יװ ,םעד ךָאנ ,טציא טָאה ,ענעסאכ רעד ךָאנ ןכַײלג ןַײז עכַײר
 ןופ ןעמונעגסיורא ןוא טקיטַײזאב ךיז ,ןפָארטעג םיא טָאה קילגמוא
 -ומ ןייק ןרעהסיוא טלָאװעג טינ ןוא רעציזמייה א ןרָאװעג זיא רע ...םעד
 --זא ,ענעגייא ערעדנא ןופ ךיוא טינ ןוא ןרעטלע ענַײז ןופ טינ רעס
 יד ןיא ןעז ךיז ףראד עמ ןוא גנוי ךָאנ זיא רע ...טפערט'ס ?יסָאװ;,
 םעד ןבעגעגּפָא ןצנאגניא ךיז טָאה רע .טזָאלעג טינ ךיז ..."ןעמענ טנעה
 טפעשעג רעהעג סָאװ ןוא ןטיבראפ רעטומ א טָאה רע ןכלעוו ,דניק
 ןַײז ףא ,סנטשרע ,טזָאלראפ ךיז רע טָאה ,טַיײקשיטאבעלאב-בוטש ןוא
 ןעמָאנ ןטימ ,ןיושראּפ ,ןגנוי א ךָאנ טלמעד ,םענייא ףא ,סערָאשעמ
 ףא ךיוא יו ,טפאשַײרטעג ףא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,יימאש
 וצ טאהעג דניק ןטימ טָאה ענייא סָאװ ,טסניד רעד ףא ןוא םא רעד
 .בוטש רעד טימ -- עטייווצ יד ןוא ,ןָאט
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 טלעג ןטלמאזעגפיונוצ ןראפ ןוא ,טרידיוװקיל רע טָאה ןטפעשעג יד
 ןא ףא זה סיורג א טפיוקעג ךיז רע טָאה עיצאדיווקיל רעד ךָאנ ןופ
 ןבעג גנוטכא ,זיוה ןטימ ןריפנָא ןוא ,עסָאנראּפ ףא סאג רענעעזעגנָא
 ךיז ףא ןעמונעג טָאה -- .אא טנָאמער ,טלעג-עריד ןענָאמּפוא םעד ףא
 יא ,רענידאב יא ןעוועג םיא זיא רע סָאװ ,יימאש סערָאשעמינבַײל ןַײז
 רע טָאה ןבעל ןגייא ןייק לַײװ ,ץלא ףא סָאבעלאב טאמיק יא ,רעריסאק
 טקנעדעג טינ ךיז רע טָאה עילימאפ ענעגייא ןייק ןוא טאהעג טינ
 ,ןפאשוצנַײא

 -מוא רעד ןוא ןעוועג גנוי ךָאנ זיא רעטָאפ רעד ןעוו ,טלמעד -- סָאד
 רע ויא ,ָאד ןלייצרעד רימ ןעו ,טציא ןוא .ןפָארטעג םיא טָאה קילג
 םורא ךיז טייג רע .טרעדנוהרָאי לטרעפ א רעבירא טימ רעטלע ןיוש
 ןטפעשעג יד וצ .בוטש ןיא ךישקעטש יד ןיא ןוא טאלאכ ןיא קידנעטש
 רע .טינ ךיוא -- ןבָאה ענעסאכ ,טרעקעגמוא טינ ץלא ךיז רע טָאה
 רענעעזעגנָא רעד ףא זה ןסיורג םענעי ןופ סָאבעלאב ץלא ךָאנ זיא
 ,יימאש סערָאשעמ ןַײז טימ ץלא ךָאנ ךיז טלאה רע .לָאמא יו ,סאג
 טרעטלעעג ,סָאבעלאב רעד יװ ,ךיוא ,ךעלריטאנ ,ךיז טָאה רעכלעוו
 ךיא טגָארט רע זא ,םענעי טימ טבעלעגנייא יוזא ךיז טָאה סָאװ ןוא
 ּפָארא טלאפ םענעי ןופ סָאװ -- לָאמא ,רענעי סָאװ ,רעדיילק עבלעז יד
 ןבלעו ןיא רעבָא ,ףָאטש ןרעקיליב רעמ א ןופ ,עַײנ ךיוא לָאמא ןוא
 טייג ,ןעמאזוצ םיא טימ טסע רע .טיינעג ,סָאבעלאב רעד סָאװ ,טינש
 א עדייב ייז ןליּפש ןעָאש עיירפ ןיא ןוא ,דָאב ןיא םענייניא םיא טימ
 .קידנעטשאב ךָאש ןליטש

 -ףניפ יד .טרעדנעעג טינ טשינרָאג טימ ךיז טָאה בוטש יד ךיוא
 ,רעירפ יװ ,זיא זה םענעגייא ןופ קָאטש ןטייווצ ןפא גנוניווו-רעמיצ
 לבעמ עכעלכייוו סָאד רָאנ לסיב א .טאטשעגסיוא ךעלכַײר טציא ךיוא
 ןרָאפעגּפָא לָאמא ןופ ןעגנאהרָאפ יד ךיוא לסיב א ,טעװעקאילבעגּפָא
 ,עקיצנייא סָאד ןוא .ןעועג יו -- עקירעביא ץלא רעבָא .ןבראפ ןיא
 םעד זיא ,בוטש רעד ןופ םענָאּפ סָאד טרעדנעעג סָאװטע ַאי טָאה סָאװ
 -ּפָא טציא זיא ץונאב ןַײז וצ סָאװ ,ןוז רענעסקאוועגרעטנוא !סָאבעלאב
 רעד ,רע ןכלעוו ,טעניבאק רעקילָאמא !סָאבעלאב םעד ןרָאװעג ןבעגעג
 -רעכיב עטזָאלגעגנָא טימ טלעטשאב טנעװ ריפ עלא אב טָאה ,ןוז
 טפָא טציא ןעמוק ןיהא סָאװ ןוא ,ןביוא ףורא עילעטס רעד זיב סעפאש
 ךױא טינ ןוא סָאבעלאב רעד טינ עכלעוו טימ ,ןשטנעמ ךוזאב טימ
 טפאשטנעק עטסדנימ ןייק טינ ךיז ןעניגראפ סערָאשעמ ןַייז יימאש
 ,סנוז ןופ קידנבָאה עָאנאה ןוא טַייוו ןופ ךיז קידנטלאה ,ןריפראפ וצ
 ,טפאשטנעק ,סלשעה
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 רעכוזאב יד יוזאיו ,טַײקשירעמענרעביא ןוא ץלָאטש טימ ןקוק יז

 ,קידנעקנעד ,רעבירא לעוש סלשעה ץערעכערעד טימ לָאמעלא ןטערט

 ערעדנא אב סָאװ ,סָאד םיא אב ןגירק וצ ןוא ןסיוורעד וצ ךיז ,םענָאּפא

 רעד רָאנ טינ ןוז ןַײז טימ ךיז טסיורג'ס ...ןעקנעד וצ טינ סָאד זיא

 ריט רעד ןיא ןָא ןּפאלק רעכוזאב יד יוזאיו ,טעז רע סאשעב ,רעטָאפ

 לשעה זיא םיא אב ךיוא סָאװ ,ַײמאש ךיוא רָאנ ,לדייא ,ןוז ןַײז ןופ

 םעד טעז רע ןעװ ,לָאמ עלא סָאװ ןוא טנכעראפ ןוז קיטש א ראפ

 ,עלודג רעשירעמיראב סָאװטע ןוא רעשירעמענרעביא ןַײז ןיא סָאבעלאב

 "גָאז א טימ ץלָאטש ןַײז םיא טקיטכעראב ןוא רעטנוא םיא רע טלאה

 ,שטנעמ א ,ערָאהנַײא ןייק ,זיא ,סָאבעלאב ,וינעשעה, :ייברעד ןבעג

 *...ןעמוקנָא םיא וצ ןפראד ,סעָאמשאמ ,ערעדנא סָאװ

 ,רעבָא טַײז רערעדנא רעד ןופ .סעכאנ -- טַײז ןייא ןופ --- סָאד

 רעמ ץלא ךיז טלאה לשעה זא ,ןקרעמאב ייז ןעוו ,רעייז ייז טרעגרע

 ןופ ןעזסיוא סאלב סָאד זא ןוא ,ןגייב עציילּפ רעד ןיא שירעכָאבטלא

 ,טזָאלעגּפָא טינ םיא ןופ ,רעטלע ןַײז טימ ,טָאה ןָא טנגוי רעירפ ןַײז

 אזא ןוא טקראטשעג רעמ ךיז ,טרעקראפ רָאנ ,ןעמונעגסיוא טינ ךיז

 טוט רעטָאפ רעד ןעוו זא ,ןבילבעג םענָאּפ ןַײז ףא טסאג רעקידנעטש

 טימ רע טעזרעד יזא ןעלשעה ףא קוק א טייהרעטלעטשראפ טפָא

 רענעי ןיא רעטומ ןַײז וצ םיא ןופ טַײקכעלנע עקידלאווג יד קערשרעד

 עסיוועג יד ןעװ ןוא ןגעלעג טעּפמיק ןיא םיא טימ זיא יז ןעוו ,טַײצ

 .ןלאפאב יז זיא שינעגייווש עקירעיורט

 ןבָאה יז .טפאשראפ טסגנא ליפ יימאש ןוא רעטָאפ םעד טָאה סָאד

 א ןוא רעציז-םייה א זיא לשעה סָאװ ,טימרעד טסיירטעג רעבָא ךיז

 ךיז טסאּפ'ס ןוא ךעלמיטנגייא זיא אזא ראפ ןוא ,רעטנרעלעג-סיורג

 "ימעג טנוזעג ןיא ןוא ןַײז וצ ןענאטשעגּפָא סָאװטע רעּפרעק ןיא ךיוא

 א ןעמוק ךָאנ טעוו'ס -- .,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,עשָאקשינ ןוא ...טרענ

 ןוא ןעמוק ריראב ןיא טלעװ רעד טימ רעמ טעװ לשעה ןעוװ ,טַײצ

 -עשטנּוװעג רֶעמ םוצ ןרעדנע טנוזעג ןַײז ךיוא םיא ךיז טעו טלמעד

 ןעװ ,סָאבעלאב רעד טגעלפ -- ?ַײמאש ,רע טניימ יוװ ?אה --- .םענ

 ןדנעוו ךיז רענידאב ןַײז וצ ,ןלאפאב םיא טגעלפ ןוז ןַײז ןגעוו גרָאז ןַײז

 .ןָאט גערפ א םיא אב ןוא
 ןטלאהרעטנוא סָאבעלאב םעד רענעי טגעלפ -- ,סָאבעלאב ,ָאי --

 רעייז אב ךָאד ןגעלפ עדייב רעבָא .טסיירט ןַײז ןיא ןציטש םיא ןוא

 ןבַײלב ערױכשערָאמ רענעטלאהעגפוא-ליטש ןוא רעטדערעגסיורא-טינ

 רָאג טַײצ קיטש א ןיוש זיא'ס ןעמעוװ ,סָאבעלאב רעד סרעדנוזאב ןוא

 ןופ לרױג ןגעו קידנטכארט .,ןגעלעג ןצראה ןפא ןייטש רערעווש א

 .ןוז ןַײז
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 ןרָאװעג קנארק סעּפע לָאמנייא זיא לשעה ןעוו ,טלמעד ןופ זיא סָאד
 םיא טָאה רעטקָאד רעד ןעוו ןוא .טכוזאב םיא טָאה רעטקָאד א ןוא
 -ומ ןַײז ןגעוו ןגערפרעד ןעמונעג םעצולּפ ךיז רע טָאה ,טכארטאבּפָא
 טָאה ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע זא ןוא .ןברָאטשעג זיא יז סָאװ ןופ ,רעט
 .ןעלשעה ףא ןפרָאװעג קילב ןקידנטכאבָאאב רָאג-רָאג א לָאמאכָאנ רע
 לעװש רעד ןופ ןוא ריט רעד ןופ םיא טָאה רעטָאפ רעד סאשעב ןוא
 קנערק רעקיטציא סנוז ןגעוו לָאמאכָאנ ןוא רעדיוו ןוא טײלגאבּפָארא
 א טלמעד רעטקָאד רעד םיא טָאה יוזא ,ןגערפרעד ןיא ןטלאהעג ךיז
 :ןָאטעג גָאז

 רעקירעד רָאנ ,ןייגרעבירָאפ טעװ עס ,טינרָאג זיא עקיטציא סָאד --
 .ןעגנורעטישרעד ןופ ןטיה ןעז טפראדאב ןוז םעד ןעמ טלָאװ

 קידנליו ,ןָאטעג גערפ א רעטָאפ רעד טָאה -- ?טסייה סָאװ ---
 ,רעטרעוו סרעטקָאד ןופ ןיימ םעיונעג םעד ןסיוורעד ךיז ןוא ןרעלקפוא

 ןכלעוו ןופ ,קערשרעד ןייק ,ןעגנושארעביא ענייק ,טסייה סָאד --
 .ןעמוק ךיז וצ קירוצ רעווש ךָאנרעד ןַאק'מ ןוא לָאמא ךיז טרילראפ'מ

 ןפָאלש טינ טפָא טגעלפ ןוא טקנעדעגראפ סָאד טָאה רעטָאפ רעד
 ןגעו ןעלשעה טימ ןלעװ רע טגעלפ לָאמעלא ןוא ,עריוכשערָאמ ראפ
 -כאמ ,ןטיה ןעז ךיז לָאז ,סע טסייה ,לשעה ,רענעי זא ,ןדיירעביא םעד
 ראפרעד ןוא ראפרעד ןוא טלמעד ןוא טלמעד טָאה רעטקָאד רעד סעמ
 ןעלשעה וצ ןטערטוצוצ יוזאיו ,טסּוװעג טינ טָאה רע רעבָא ,טנרָאװעג
 םיא טעװ יצ ןוא ןבייהוצנָא סָאװ ןופ טסּוװעג טינ ,דייר עניוזא טימ
 טינ ,סיוא טזַײװ ,טָאה ןיילא לשעה ןוא .ןייטשראפ רָאג ,לשעה ,רענעי
 -- ןעװעג טוג טינ רָאג ןעלשעה ראפ ןיוש זיא סָאד ןוא ,ןענאטשראפ
 טגיל'ס סָאװ ,טינ טסייו ,טלאה רע ּוװ ,טינ טסייו רע זא ,ןעמיס א
 םיא ןָאק ,יוזא ביוא ןוא ,םיא ףא לעווש ןוא ריט ןַײז אב טראוו'ס ןוא
 ָאד לָאז עביס עסיוועג א ןעוו ,טכירעגמוא ןפערט לָאמא קילגמוא רעד
 אב ןפורוצסיורא לגוסעמ זיא סָאװ ,אזא -- ןזַײװ ךיז ןוא ןעמוקפוא
 ,קילגמוא ןא ,רע יוװ ,עניוזא

 -רעד .טכאמעג טינ סעביס ענייק ךיז ןבָאה רעבָא לַײװרעד רָאנ ,ָאי
 -נייוועג יוװ ,ןסָאלּפעג זיוה ןיא רעטָאפ ןַײז אב ןבעל סלשעה ןזיא לַײװ
 םעד וצ .גנורעדנע ןָא ,סעגערב עטגיילעגכרוד עקילָאמא יד ןיא ,ךעל
 א זיא סָאװ ,ײמאש וצ ןוא ,ןעמלא ןא ןבילבראפ זיא סָאװ ,רעטָאּפ
 ,רענייא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןסקאוורעטנוא סלשעה טימ זיא ,ןסעזראפ רעכָאב
 -יב םענייא ןטימ --- ןציזראפ רע ךיוא טעװ םינָאמיס עלא טיול סָאװ
 רעד סָאװ ,טעניבאק ןַײז וצ טסאנקראפ ךיז טָאה לשעה סָאװ ,רָאנ קעל
 טָאה ,לשעה ,רע סָאװ ןוא ,ןטָארטעגּפָא ץונאב ןַײז וצ םיא טָאה רעטָאפ
 ריפ עלא םורא סעפאש-רעכיב עטזָאלגעגנָא-ךיוה טימ טלעטשאב םיא

586 



 םיא ןעמ טָאה לָאמעלא סָאװ ןוא ,ןביוא ףורא עילעטס רעד זיב טנעוו
 סָאװ ,ןטלא ןא לָאמא -- ךוב א ןענעייל אב ןפערט טנָאקעג טרָאד
 ,למיש ןכעלרעטלע-טַײצ טימ ןקעמש ןוא טלעגראפ ןענַײז רעטעלב יד
 ןופ בראפ יד ןכלעוו ןופ ,םענעטינשעצ-טשרע ןא ,םעַײנ א לָאמא ןוא
 ,סיורא ךיז טליפ ריּפאּפ שירפ ןוא קורד

 געט עצנאג ןיוש ,רעטָאפ ןַײז יו ,קידנרעו רעטלע ,טלָאװ לשעה
 סָאװ ,ךָאש ןליטש םוצ ןוא ,ןעגנאגעגמוא ךישקעטש ןיא ןוא טאלאכ ןיא
 -- רעטירד א טלָאװ ,יײמאש טימ טליּפשעג טפָא טָאה רעטָאפ רעד
 סעציײלּפ יד רעטניה ןענאטשעג לָאמא טלָאװ סָאװ ,ןעמוקעגוצ ,לשעה
 ,ןטייוצ א ןופ סעציילּפ יד רעטניה לָאמא ןוא ,רעליּפש א םענייא ןופ
 טינ סעצייא ןייק עליפא םענייק לָאמנייק ןוא קידנשימנַײרא טינ ךיז
 ,קידנבעג

 אזא ףא ,רע טלָאװ ,טינרָאג רעטַײװ רעמ טפערט'ס ןעוו זא ,ךעלגעמ
 -געמ סָאד ןוא ןעמוקעגרעביא עשורעי לקיטש רעווש ןַײז ךיוא ,ןפיוא
 ןייק קידנבָאה טינ ,ןפָאלשעגנַיײא יוזא טלָאװ םיא ןיא עכעלקנערק-ךעל
 ןבָאה ייז ןעוו ,לָאמא ןסקיוועג ןופ ןעמיוז יד יװ ,ןכאוופוא םוצ עביס
 רעייז וצ ,טַײקטכַיפ ןוא ןוז ,ןדָאב -- ןעגנוגנידאב עקירעהעג יד טינ
 .סקווװ

 -לימ יד זיא סָאד ןוא -- ןפָארטעג סעּפע ָאי טָאה לָאמאטימ רעבָא
 עלא רימ רעכלעוו אב ןוא ,1929 ןיא ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ ,עמָאכ
 .סעדייא טציא ןענַײז טלעוו עצנאג יד ןוא
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 -עשנא לשעה ּוװ ,טָאטש ןיא ןַיײרא זיא ליאכ עשיטסישאפ סָאד זא
 עַײנ יד טריפעגנַײא טָאה טכאמ רעייז רעדייא זיא ,טניוװעג טָאה סעל
 -סיורא רעזַײה ערעייז ןופ ןדִיי יד ןזיוואב טָאה יז רעדייא ,גנונעדרָא
 טָאה יז סָאװ ,רעטרע ענעי ןיא ןרָאפרעבירא ןליופאב ייז ןוא ןצעז
 לַײװרעד יז טָאה -- ,ןלאטראווקיָאטעג יד ןיא --- ייז ראפ טמיטשאב
 ןעגנוניוו ןעניפעגוצסיוא ,טָאטש רעד רעביא ןרעיריטראווק טקישעצ
 -מאאב ,ןרעציפָא ראפ ,רעייטשרָאפ עליוויצ ןוא עשירעטילימ עריא ראפ
 .ןעגנוניוו עשידִיי יד ןיא ךיוא ןסָאלשעגסיוא טינ -- .אא עט

 -נָא רעד ףא סָאװ ,זױה סרעטָאפ סלשעה וצ ןעמוקעגוצ זיא'מ זא
 טינ יצ ,ןיימ ןזייב א טימ יצ ,ןכָאש א רענייא טָאה ,סאג רענעעזעג
 ןפא יװ ,ןיילא גנוניוװ 'סָאבעלאב ןפא ןָאטעג זַײװ א ,ןזייב ןייק טימ
 טקנעד'מ ןעמעװ ,טַײל עניוזא ראפ ןטסקיסאּפ ןוא ןטסמעווקאב עמאס
 .ןריטראווקוצנַײרא ָאד
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 ףא ךיז טָאה עקאט דלאב ןוא .ןלעפעג זיא גנוניווו סרעטָאפ סלשעה
 ,ןזיואב רעציפָא ןא רענייא ,קָאטש ןטשרעטנוא ןיא ,ריט-דאראּפ רעד
 א .ןזַײװנָא םיא טעװ עמ סָאװ ,ןעמענראפ וצ טיירג ,קעּפעג טימ ןיוש
 רעדָא ,שזורטס רעד זא ,טזָאלעג ןטנוא קעּפעג סָאד רע טָאה רָאנ עלַײװ
 -עג ןביוא ףורא רע טָאה ןיילא ןוא ,ןבעג גנוטכא ףורעד ןלָאז ,ערעדנא
 .ןענופעגסיוא םיא ראפ טָאה'מ סָאװ ,ןעז ,קָאטש ןטייווצ ןיא ,טגַיײטש

 רע ּוװ ,טעניבאק סלשעה סרעדנוזאב ,ןלעפעג םיא זיא גנוניווו יד
 זא ןבעגעג ליפאב א רע טָאה דלאב ןוא .ןצעזאב ךיז טקנעדעג טָאה
 סָאד ןפלעה םיא ,ןייג ןטנוא ּפָארא םיא טימ ןלָאז םיטאבעלאב יד ןיילא
 .ןעגנערבפורא קעּפעג

 רעד רעבָא .טסניד יד ןזָאל טלָאװעג דלאב ,ךעלריטאנ ,ךיז טָאה'ס
 ןיינ :טכאמעגקעווא טנאה רעד טימ טָאה ,טנאריטראווק רעד ,רעציּפָא
 -נוא סערָאשעמ רעד ַײמאש זיא -- ,"ךיא; .טינ רע ףראד טסניד יד
 טסניד יד טלָאװעג ןוא טלעטשעגסיורא ךַײלג ךיז ,ןעגנורּפשעגרעט
 סַײמאש ךיוא רעציפָא רעד טָאה -- ,"טינ ךיד ךיוא .,ןיינ, .ןטַיײבראפ
 טָאה טלמעד .טזָאלרעד טינ ןוא ןפרָאװעגּפָא טַײקטײרג-ןידאב ןוא ןליוו
 רעציפָא ןטימ ,רעטָאפ סלשעה ,ןיילא סָאבעלאב רעד ןפורעגסיורא ךיז
 .טקיטַײזאב יװ טנאה א טימ רענעי טָאה םיא ךיוא רעבָא ,ןײגוצּפָארא
 זיא סָאװ ,ןעלשעה ףא קידנזַײװנָא ,טגָאזעג רע טָאה -- ,"רעד ,ןיינ;
 קידנעעזצ ,לָאמעלא יו ,סאלב רעמ סָאװטע ,טַײז א אב ןענאטשעג
 ןעמעלא סָאװראפ ,קידנעייטשראפ טינ ןוא עדנאמָאק סרעציפָא םעד
 וצ טלייװרעדסױא רע טָאה ,םיא זיולב ,םיא ןוא ןפרָאװעגּפָא רע טָאה
 .עכָאלעמ-גָארט רעד טָא

 רעטָאפ סלשעה לַײװרעד ךיז טָאה -- ...רעציפָא רעה ...עינאּפ ---
 .ןוז רעקיצנייא ןַײמ זיא'ס -- ,טדנעװעג םינונכאט טימ רעציפָא םוצ
 א -- טעניבאק ןַײז ןיא רעכיב יד ןופ ,רעציפָא רעה רעד ,טעז רע יו
 .טנוזעג ןיא רעכאווש א ,ךיוא טעז רע יװ ,וצרעד ןוא -- ,רעטנרעלעג
 רעה םעד טיירג ןענַיײז ערעדנא עלא ןעוו ,ןוז רעד דָארג סָאװ וצ זיא
 .ןגינעגראפ סיורג טימ ןָאט טַײקילעפעג יד םיא ןוא ןענידאב רעציפָא

 ןָאטעג קוק א רעציפָא רעד טָאה -- ?רעטנרעלעג א ,יוזא ,ךא --
 ,עשָאקשינ -- ,טַײקיטשינ רעדנא רעדָא ץנאוו א ףא יװ ,ןעלשעה ףא
 ,סרעגרע וצ ךָאנ ןעניוועג ךיז טעװ רע .ןעניווועגוצ ךיז רע לָאז

 ,לגנַיי-קיש עדאיל א וצ יװ ,ןָאטעג לעפאב א רע טָאה -- !לענש --
 ּפָארא ,סיױרָאפ ןייג לָאז רע ,ןזיװעגנָא םיא טנאה א טימ ןוא ,ןעלשעה וצ
 ,סענַײט ןָא ,ןטנוא

 יו ,םעד ךָאנ זיולב ךיז ןבָאה'ס .ןפלָאהעג טינ ,ךעלריטאנ ,טָאה'ס
 עלא ךיוא ,טזָאלעגסיורא ריט רעד ןופ ךיז ןבָאה רעציפָא ןטימ לשעה
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 רעד ַײס -- טזָאלעגכָאנ ךיז ייז ,רעמעליוג יו ,בוטש ןיא עקירעביא
 ןטניה ןופ ,טסניד יד ךיױא ַײס ,סערָאשעמ רעד יײמאש יַײס ,רעטָאפ
 ץינוצ טרָאד ןלעוו ייז סָאװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ראפרעד טינ -- קידנעייג
 א לַײװ ,יוזא טאלג רָאנ ,ןפלעה ןענָאק ןעלשעה סעּפע טימ ןוא ןעמוק
 טכאמעג סיפ ערעייז ןוא ןבירטעגרעטנוא ייז טָאה ךעיוק רעכעלדנילב
 .ןענאּפש

 -עגנָא קעּפעג םעד ףא ןעלשעה ,קידנעמוקּפָארא ,טָאה רעציפָא רעד
 ןוא רערעסערג א רענייא .סענאדָאמעשט ייווצ ןעוועג ןענַײז סָאד .ןזיוו
 ךיז טָאה לשעה .רעטכַײל רעמ א רעטייוצ רעד ןוא ,רערעוװש רעמ
 טָאה ָאד רָאנ ןעמענ טנעה עדייב ןיא עדייב טלָאװעג ןוא ןגיובעגנָא
 ןרערעװש ןפא רע טָאה -- ,םעד ?ףיינ, :ןָאטעג לעפאב א רעציפָא רעד
 ."ןייצ יד טימ --- ,ןרעטכַײל םעד ,םענעי ןוא ,טנעה יד ןיא -- ,ןזיועגנָא

 ,רעִירפ ןופ רעטעילעמשטירּפ קיטש א ןיוש ,לשעה טָאה -- ?סָאװ --
 ןָאטעג קוק א רעציפָא ןפא ,קידנרעהרעד רעטרעוװ עטצעל יד ,טציא
 טינ טָאה רע זא ,קידנעניימ ןוא ,טניימ רענעי סָאװ ,קידנעייטשראפ טינ
 ,טרעהעג טוג

 ,ןייצ יד טימ --- םעד ...דָיי ,ָאי --
 רעד .ןרָאװעג טרעווילגראפ יו עקידנזעװַײב עלא ןענַײז עליו א

 וצ רעציפָא םעד ,ןָאט זָאל א טלָאװעג טרָא ןופ דלאב ךיז טָאה רעטָאפ
 ,לעפאב ןַײז ןעמענ קירוצ לָאז רע ,ןטעבסיוא םיא אב ,ןלאפוצ סיפ יד
 -- עבלעז סָאד .עבלעז סָאד ןָאט טלָאװעג ,ךיז טכאד ,טָאה יײמאש ךיוא
 ןָאטעג יירשעג אזא רעציפָא רעד טָאה טלמעד רעבָא ,טסניד יד ךיוא
 -אטשראפ ןבָאה עלא ענעי זא ,ןעלשעה וצ ךיז קידנדנעוו ,"!רעלענש,
 ,ןפלעה טינ ָאד ןלעו ןלאפ דרע רעד וצ ןוא םינונכאט ענייק זא ,ןענ
 ףראד רעטַײװװ ָאד סָאװ ,ןקוקוצ ןָאק ןוא ןגױא טָאה'ס רעװ זא ןוא
 רעד ,דנאטשמיא טינ סָאד זיא'ס רעוו ןוא ,ןקוק רע לָאז ,ןעמוקרָאפ

 .ןקוקקעווא ןוא ןעווערעקּפָא ּפָאק םעד לָאז
 ןפא טינ קידנקוק טינ .טגָאזעג טינ טשינרָאג טָאה ןיילא לשעה

 ןעזעגסיוא טיט בלאה ןבָאה עכלעװ ,רענידאב ןפא טינ ןוא רעטָאפ
 ןרערט יד ךעטראפ ןטימ ךיז טָאה סָאװ ,טסניד רעד ףא טינ ךיוא ןוא
 ןאדָאמעשט ןרעווש םעד ,ןגױבעגנָא קעּפעג םוצ ךיז רע טָאה ,טשיוועג
 םענָאּפ ןטימ ,עריירב ןייעב ,ןטייוצ םוצ ןוא ןעמונעג טנאה רעד טימ
 ןקור רעד יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ךָאנ עלַײװ א ..טרעטנעענרעד ךיז
 ךיז טָאה דלאב רָאנ ,קידנבייהפוא ןוא ּפָארא ךיז ,םיא ךיז טלקנעווק
 ןגיױבעגנָא ...ןרָאי יד ייוו רעבָא ...ןעלקנעווק טרעהעגפוא ןקור ןַײז ךיוא
 -םוא ןוא ,לשעה ןעמָאנ ןטימ שטנעמ א רענייא ךיז טָאה קעּפעג םוצ
 -םוא ךיז טָאה ,קידנגָארט ןייצ יד ןיא ןיוש ןאדָאמעשט םעד ,טלעטשעג
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 ןייק טינ ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןיוש רעטייוצ א ,רערעדנא ןא טלעטשעג
 .רע טינ ,סלאפנלא ,שטנעמ

 -עג קוק ןעמאזקרעמפוא רעמ א ןעלשעה ףא טלמעד טלָאװ'ס רעוו
 ,טרעדנעעג קילב רעד םיא ךיז טָאה לָאמאטימ יװ ,ןעזעג טלָאװ ,ןָאט
 יו טציא ןענַייז ,רילָאק ןכעלווָארג סָאװטע ןופ לָאמעלא ,ןגיוא ענַײז
 -וקעג ייז ןיא םיא טלָאװ ךלימ סעמאמ רעד ךַײלג ,ןרָאװעג סַײװ רָאג
 ןאדָאמעשט ןרעווש םעד טנאה ןייא ןיא ,קידנעייג יוזא ,טָאה רע ...ןעמ
 עייוועל עליטש א ,ןייצ יד ןיא ,ןרעגנירג םעד ,ןטייווצ םעד ןוא ןגָארטעג
 סָאװ ,רעציפָא רעד .ןעגנאגעגכָאנ םיא זיא ענעגייא יד ןופ ןוא רעציפָא ןופ
 טזיײס יוװ ,ךיא ןוא ,סניזא וצ ןעװעג טניוװעג ,סיוא טזַײװ ,זיא
 -וצּפָא ןַײז קיייפ ןוא סעווָאשכאמ ןכאמ ךיז לָאז סָאװ ,אזא טינ ,סיוא
 -רעד רע סָאװ ,גנוקידיילאב ןוא גנורעדינרעד רעד ןופ סיירג יד ןטסעמ
 -כָאנ זיא -- ,טסניד טרָאס אזא וצ םיא קידנעגניווצ ,ןשטנעמ א טגנאל
 טגָארט רעכלעוו ,רעגערט-קעּפעג ןכעלנייוועג א ךָאנ טייג'מ יו ,ןעגנאגעג
 ,קיטליגכַײלג ,טלאק -- ,קעפעג ןַײד ןפיוא ןכעלנייועג א ףא ּפָא ריד
 יײמאש ,רעטָאפ רעד ,ענעגייא סלשעה ןוא .טינרָאג טעשעג'ס ךַײלג
 ןיא טַײצ עצנאג יד ןטלאהעג טָאה סָאװ ,טסניד יד ןוא רענידאב רעד
 טייג'מ יוװ ,ןעגנאגעגכָאנ ןענַײז ,ךעטראפ ןטימ ןרערט יד ךיז ןשיוו ןייא
 ךָארב רעד ןעוו ,ָאטינ ןענַײז ליומ ןיא רעטרעוו ןייק ןעוו ,סעמ א ךָאנ
 ןוא רענַײד זיא ּפָאק רעד יצ ,טינ טסייו וד זא ,סיורג יוזא ריד זיא
 ,ךיד ןגָארט רָאג סיפ ענעגייא ענַײד יצ

 -עּפש סָאװ ,םעד ןגעקטנא טינרָאג ןעװעג ךָאנ זיא ץלא סָאד רָאנ
 ןַײז ןיא זיב ןעלשעה ןוא ןעמוקעגנַײרא בוטש ןיא זיא'מ ןעוו ,רעט
 זיא ,טעניבאק ןיא קידנעמוקנַיירא .ןעשעג זיא ,טיילגאבניירא טעניבאק
 רעדָא ךעיוק ןייק קידנבָאה טינ יוװ ,ןבילבעג ןייטש קעּפעג ןטימ לשעה
 -רעוו ןָא ךיז טָאה רעציפָא רעד זא ןוא ,ןזָאלוצסיױרא םיא ןליוו ןייק
 זיא -- ,ּפָארא זָאל ,טסייה סָאד --- ,"ונ; :ןָאטעג דנעו א םיא וצ רעט
 .ןענאטשעג יוזא רעטַײװ רע

 קאפ ןרעווש םעד ןוא ןָאטעג ייג א םיא וצ טלמעד טָאה טסניד יד
 ןיא טָאה רע ןכלעוו ,רעטייוצ רעד ןוא ,ןעמונעגסיורא טנעה יד ןופ
 טסניד יד זיב ,ליומ ןיא ןבילבעג רעטַײװ ךיוא םיא זיא ,טאהעג ליומ
 -ונעגקעווא םיא אב ןטייוצ םעד ךיוא ןוא וצ טינ םיא וצ רעדיוו זיא
 -- ןענאטשעג ליומ ןפָא ןא טימ רעטַײװ ךיוא רעבָא זיא לשעה .ןעמ
 אב רעַירפ טָאה ןאדָאמעשט ןופ לטנעה סָאד לפיוו ףא ,ליפיוזא ףא ןפָא
 ,ןעמונראפ ץאלּפ ליומ ןיא םיא

 ןטרעווילגראפ ןַײז קידנעעזרעד ,רעטָאפ רעד טָאה --- !ןוז ןַײמ ---
 ןעירשעגסיוא ,קידנבעג ײג א ןעלשעה וצ ,ןגױא יד ראפ קילגמוא
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 -יפָא ןפא קידנבעג קוק א ,טּפאכעג קירוצ ךיז רע טָאה רעבָא דלאב
 ךיז ןוא טליפעג סָאבעלאב טעניבאק ןיא ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,רעצ
 ןוא ,ךעלמעווקאב ןכאמ ךיז ,טַײקשיטאבעלאב ןַײז וצ ןעמענ טלָאװעג
 ןוא ןוז ןַײז ,סָאבעלאב רעד ,ןעמ טניימ סָאד ,ןשטנעמ עדמערפ יד טָא
 ,טרעטשעג םיא ןבָאה ,עקירעביא יד

 -עלאב םוצ סערָאשעמ רעַײרטעג רעד ךיוא טָאה -- !וינעשעה --
 ןקידרעירפ ןַײז וצ ןוא ןקעוורעד קידנלעוו םיא ,ןָאטעג ייג א ןוז !סָאב
 .ןרעקמוא םיא דנאטש

 טָאה לשעה ןוא ,רעציפָא רעד ןָאטעג יירשעג א טָאה -- !שראמ ---
 טָאה יירשעגסיוא סרעציפָא םעד ןוא ,טרירעג טינ טרָא ןופ רעטַײװ ךיז
 ןגלָאפסױא ןלעװ םיא לָאז רע ,טכאמעג טינ קורדנַיײא ןייק םיא ףא
 ,טרעווילגראפ ליומ ןטנפעעג ןטימ ןענאטשעג יוזא רעטַײװ ךיוא זיא רע
 וצ טציא ךיז ,קידנענייוו ,ןבָאה סערָאשעמ רעד ןוא סָאבעלאב רעד זיב
 ןוא ןעמונעגנָא טנעה יד ראפ םיא ,טלעטשעגקעווא ןטַײז עדייב ענַײז
 .טעניבאק ןופ טריפעגסיורא םיא

 .שעה קידנריפנַײרא ,רעטָאפ סלשעה טָאה -- ףטאט םעד ייוו ---
 ךיוא טבַײלב ,לשעה ,רענעי זא ,קידנעעז ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןעל
 טימ ןוא רעקידנגַײװש א ,טעניבאק ןיא ,ןטשרע םעניא ,טרָאד יו ,ָאד
 .ןעירשעגסיוא ,ןייטש ליומ םענעּפָא

 םעד ,סערָאשעמ רעד טָאה -- ?ריד טימ זיא סָאװ ,וינעשעה ---
 -קָאד א ךָאנ ךַײלג זיא ןוא טנייוועצ ךיז ,קידנפלעהרעטנוא סָאבעלאב
 ,ןפָאלעגקעװא רעט

 סָאד לָאמעלא טגעלפ סָאװ ,אזא -- ןשימייה א טכארבעג טָאה רע
 -מוא עקידנגַײװש א ןוא ,טקוקעג ,טכארטאב טָאה רענעי .ןכוזאב זיוה
 ןיוש זיא לשעה לַײװ ,טקורעגנָא םענָאּפ ןַײז ףא ךיז טָאה טַײקנפלָאהאב
 סָאװ טימ טאהעג טינ ןיוש טָאה רעטקָאד רעד ןוא לשעה ןעוועג טינ
 .ןטסיירט וצ ענעגייא ענַיײז

 םורא סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוש לשעה טָאה ןָא טלמעד ןופ ..!סיוא
 ,םעד ךָאנ דלאב ,גָאט םענייש א ןיא זא ,טסּוװעג טינ .ךיז טוט םיא
 ,ןגיוצעגרעבירא גנוניוװ ןיא רעטָאפ ןַײז וצ ךיז טָאה רעציפָא רעד יו
 ןופ ךיז ןפראד ,זיוה ןופ רעמיטנגייא יד ,ייז זא ,לעפאב א ןעמוקעג זיא
 רעניימעג א ןיא רָאג זיא'מ ןוא ,ןָאטעג סע טָאה עמ ,ןעִיצסיױרא טרָאד
 -עגנָא ,לאטראווק םענעגעלעגּפָא ,ןכעלרעטצניפ א ןיא ץעגרע ,עריד

 .ןעמוק
 סָאד טַײצ עצנאג יד טלאה רע זא ,טסּוװעג טינ ךיוא טָאה לשעה

 ןעוועדָאה רענידאב רעד ַיײמאש רעדָא רעטָאפ רעד זא ןוא ןפָא ליומ
 -יינ סָאװ ,ןקָאז ןקידנרעטיצ א רעדָא ,דניק א טעװעדָאה עמ יו ,םיא

201 



 טריפ עמ יו ,טקרעמאב טינ טָאה רע .ףליה סנטייווצ א ןיא ךיז טקיט
 -ירא ןענַײז ,ייז יו ,ליפ ןיהּוװ ,?אטראווק םענעי ןיא ןריצאּפש טפָא םיא
 ענעמונאב ןוא גנוטאטשסיוא ןָא ,טלעג ןָא ,עטקידיילעגסיוא ןעמוקעגרעב
 ליפ רעטָאפ ןַײז ןופ קילגמוא רעד זיא ךָאד רעבָא ;םישובלאמ יד זיב
 םעד ןעזעג טָאה עמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,ערעדנא אב יװ ,רעסערג
 יוזא ,ריצאּפש ןפא ,ןעלשעה ,םיא ןריפ סערָאשעמ ןַײז רעדָא רעטָאפ
 לױמ סָאד טלאה ,לשעה ,רענעי יו ,ןקוק ,ןטלאהראפ ךיז ןעמ טגעלפ
 .ןריובעג יוזא רעלעפ םעד טָא טימ זיא רע ךַײלג ,ןפָא

 זיא עמ סָאװ ףא -- ,טרעיודאב םיא ןעמ טָאה -- ,ןרָאי יד ייוו ---
 ,ןגָארט קעּפעג סָאד טפראדאב סָאד טָאה ןעמעוו רעװ זא ,ןעמוקעגרעביא

 ,..יוזאָיוו ןוא ---
 .רעבירא םוצ טינ ןעיָאזיב אזא ןשטנעמ אזא ראפ זיא עדאווא --

 ,ןגָארט
 ןיא טייהרעליטש ךיז ןעמ טָאה --- ,ןגָארטסיױרא ןיוש ייז ןעמ לָאז --

 עלא ןוא טניה ןוא ץעק יװ ,טרָא םעניירמוא ןפא --- ,ןשטנווװעג קלָאפ
 ,סעריגעּפ ערעדנא

 רעצרוק א ראפ זיא רעטַאפ רעד יו ,טקרעמאב טינ טָאה לשעה
 ,םייה ןַײז ןופ טגָאיעגסױרא ,ןרָאװעג ןכָארבעג ןוא ןגיובעגנייא טַײצ
 .רעטלע רעד ףא ןוז ןקנארק א טימ ךָאנ וצרעד ןוא ,דמערפ רעד ןיא

 ןטימ רע יװ ,םעד ךָאנ טָאה רע .ּפָארא קראטש זיא יײמאש ךיוא
 ןסירעגסיורא םייח רענעסעזעגנַײא רעייז ןופ ןענַײז ןוז ןטימ ,סָאבעלאב
 -רעד דליוו ךָאנ וצרעד ןוא ,םישובלאמ ןָא ,ןעלטימ ןָא ,עלא יו ,ןרָאװעג
 ,עטאל רעסיוועג רעד טימ -- ןכייצ-דנאש ןלעִיצעּפס ןטימ ,טקירעדינ
 ןפא רעדָא ,לברא ןפא ןגָארט טזומעג ,לעפאב ןטיול ,ןבָאה ןדִיי סָאװ
 זיא סָאװ ,סערָאשעמ רעד יַײמאש זא ,םעד ךָאנ ;עדיײב ףא רעדָא ,ןקור
 ,רענעגייא ןַײז וצ יוװ ,ןעוועג ןדנובעגוצ קראטש בוטש 'סָאבעלאב ןַײז וצ
 ךיז ףא רע טָאה ,ערָאצ אזא ןיא סָאבעלאב םעד ןעזרעד טציא טָאה
 לפיו ףא ,טַײקשיטאבעלאב עטצריקעג ןוא עניימעג יד ןריפ ןעמונעג
 רע .טקעלקעג םיא ןבָאה םינָאמוזעמ ענעבילבעג-טצעל 'סָאבעלאב םעד
 דימ ,סָאבעלאב רעד ןעוו ,ןקוקוצכָאנ ןעלשעה ךיז ףא ןעמונעג ךיוא טָאה
 ןגיל טעב וצ טגעלפ ,ךעלקנערק טפָא ןיוש טַײקנגָאלשרעד ןופ ןוא

 ןדייר לטָאברעװיױא יוװ טּפָא ןיוש טגעלפ רע .ּפָארא ךיוא זיא יימאש
 -אּפש ,רע טגעלפ לָאמא ןוא ,טגָאז רע סָאװ ,קידנרעה טינ ,ןיילא ךיז וצ
 .ןקידנאטשראפ א וצ יװ ,םענעי וצ ןָאט דייר א ,ןעלשעה טימ קידנריצ
 ָאד טָאה זדנוא ןוא ךיד סָאװ --- ,ןגָאז רע טגעלפ --- ,וינעשעה ,יוא,
 טגעמעג ןיש ךיז טלָאװ רעקידמעראברעד רעד טָאג ...ןפָארטעג
 ,"ןקוקמורא

37-3 592 



 עקינייא ןעוו ,ךיוא ןעמונאב טינ .ןעמונאב טינ ץלא סָאד טָאה לשעה
 ערעייז ןבָאה ייז ךיוא סָאװ ,רערעראפ ןוא עטנאקאב עקילָאמא ענַייז
 ,ץכָאּפשימ סלשעה ןוא לשעה יװ ,ןבָאה ייז ךיוא ןוא ןריווװעגנָא ןעמייה
 -- ןפָארטעגנַײרא לאטראווק ןרעטצניפ ,םענעגעלעגּפָא םעניא ,רעהא
 עריוװעג ןעמוק םיא גנורעיודאב סיורג טימ ןוא ןכוזאב םיא ןגעלפ
 םיא ןגעוו ןדייר םענָאּפ ןיא םיא ראפ ןגעלפ רעכוזאב יד טָא ןוא ,ןרעוו
 ,לײטנָא ןַײז ןָא ,ןדמערפ א ןגעוו יו ,דנאטשוצ-טנוזעג ןַײז ןוא

 ןיא ןבילבעג ץלא ךָאנ זיא רע ...ןרא טינ ,ןייגנָא טינ םיא טגעלפ'ס
 -עג םיא טָאה קילגמוא רעד ןעו ,םעד ךָאנ דלאב יו ,דנאטש ןבלעז
 יו ,קעּפעג עסיוועג סָאד טכארבעג ןוא ןגָארטעגּפָא טָאה רע ןעוו ,ןפָארט
 ןפָא ןא טימ --- ,ןייצ יד ןיא ךאז א סָאבעלאב ןַײז ךָאנ טגָאױט טנוה א
 קילב ןטרעווילגראפ א טימ ,רעגיה ןייק טינ יו ,רע ןצנאגניא ןוא ,ליומ
 ןעמוקאב טציא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עקירילָאק-װָארג לָאמעלא ענַײז ןיא
 ,ייז ןיא טמוק ךלימ סעמאמ רעד ןעוו ,דניק-גיוז א אב יװ ,עראמ יד

 םוצ ןרעדנע ךיוא קילב רעד םיא ךיז טגעלפ ןטלעז-ןטלעז ,סעמע
 -קיזָאלג םיא רע זיא דלאב רעבָא .ןקיניזטסּוװאב רעמ םוצ ,ןרעסעב
 אזא ןעמוקאב טָאה טַײקנעמוװשעצ עקיכלימ יד ןוא ןרָאװעג ףַײטש
 טייג טָא-טָא זא ,ןקערש טנָאקעג ךיז טָאה עמ זא ,קורדסיוא ןקידנעָארד
 ףא זיא סָאװ ,שינעדליוו רענעסירעגפוא וצ דנאטשליטש ןופ רעביא רע
 ,קִיייפ ץלא

 םענעי ןיא קידנריצאּפש ,ןעוו ,טלמעד לָאמעלא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד
 ראפ זיולב טרָא-ןיוװו א ראפ ןעוועג טמיטשאב זיא רעכלעוו ,לאטראווק
 רענעמוקעגנָא-דמערפ רעד ןופ ןשטנעמ א ןענעגעגאב רע טגעלפ ,ןדִיי
 ןופ ןוא גנודיילק רעבלעז רעד ןיא רעציפָא ןא ,ןאמרעטילימ א -- טכאמ
 םיא טימ טָאה רעכלעוו ,רענעי ןגָארטעג טָאה'ס עכלעוו ,רילָאק ןבלעז
 סָאװ ןפָארטעג םיא טָאה ריא ךָאנ סָאװ ןוא טליּפשעגּפָא ליּפש עסיוועג יד
 .ןפָארטעג

 ןענעגעגאב םרָאפינוא רעסיוועג רעד ןיא ָא:אזא טגעלפ רע ןעו
 רע ךַײלג ,ןָאט סיוא יצ א ,ןָאט לעטש א םעצולּפ ךיז רע טגעלפ יוזא
 גנערטש םיא טָאה סָאװ ,סניוזא ןעמוקאבנַיירא רעּפרעק ןיא סעּפע טָאה
 ןוא ,ןייג ןטימניא ןלעטשּפָא ןוא ןטלאהראפ ךיז טגעלפ רע .טלָאטשעגנָא
 טגָארט יצ ,טקוקעג טנאה רעד ןיא םענעי טלמעד רע טָאה לָאמ סעדעי
 ןעמענרעביא ןסייה םיא יז רע טעװ דלאב סָאװ ,ךאז א סעּפע רענעי טינ
 ,ליומ ןיא רָאנ ,טנאה רעד ןיא רָאנ טינ ןוא -- ןגָארט ףליהוצ םיא ןוא
 .ןענעפע רעטיירב סָאװטע ליומ סָאד טלמעד טגעלפ לשעה ...טלמעד יו

 ,ָאד ןבָאה טַײלרעטילימ ענעי לַײװ ,ןטלעז טכאמעג ךיז טָאה סָאד
 א -- טרָא סָאד .טאהעג ןָאט וצ טינ ,לאטראווק םענעגעלעגּפָא םעניא
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 ןוא טַײקטקירדעגפױנוצ ,טפאשגנע רעד סעמכאמ ןוא ,סנגירשראפ
 ןייר קירעביא טינ ךיוא ָאד זיא גנורעקלעפאב רעד ןופ טיײקטלופרעביא
 רעייז ןעמוק רעהא ןלָאז טַײלרעטילימ ענעעזעגנָא זא ,ענעי זא ,ןעוועג
 ןוא .ןייג ןריצאּפש טרָאד לָאמא ןעוו רעדָא ,ןעגנערבראפ טַײצ עקידייל
 ןעמוק ןוא .ןעשזדנָאלבראפ ןיהא ָאי רענייא אזא לָאמא טגעלפ ךָאד
 בילוצ --- ליצ ןייא בילוצ זיולב ,ךאז ןייא בילוצ זיולב רע טגעלפ רעהא
 טָאה טכאמ ענַײפ רעייז יוזאיו ,קוק א ןּפאכ בילוצ טסייה סָאד ,עכיצער
 טַײקמערָא עקיטיוק יד קידנפאש ,טגיילעגקעווא עכָאלעמ ענַײּפ יד ָאד
 רענעי ןופ ןוא עמרָאנ רעסיוא טלעטשעגקעווא ייז טָאה יז סָאװ ,יד ראפ
 .ץעזעג טרא ןדעי ןופ טַײז

 ,קידנריצאּפש יוזא ,לָאמניא טָאה לשעה זא ,טכאמעג ךיז טָאה'ס
 םענעמוקעגּפָא ןַײז ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,קנערק ןַייז ןיא ןגָארטראפ
 סָאװ ,ַײמאש ןופ ךיוא גנוטיילגאב רעד ןיא ,רעטָאפ םענעגָאלשרעד ןוא
 ןגָאלשעגנָא םעצולּפ ךיז טָאה -- ,ןעגנאגעג טַײז רעטייווצ ןַײז אב זיא
 -נגעקטנא רעד ןופ םיא זיא סָאװ ,גניליירד א ,טַײלרעטילימ עּפורג א ףא
 .ןעמוקעגנָא םענָאּפ ןיא גנוטכיר רעקיטַיז

 -עג .טַײלרעטילימ יד ןופ רענייא זא ,טכאמעג רעטַיײװ ךיז טָאה'ס
 רעכלעוו ,רענעי טָא יװ ,םרָאפינוא רענירג רעבלעז רעד ןיא טדיילק
 סעּפע ךיוא טציא טָאה ,טרעאב ןגָארט קעּפעג ןַייז טימ ןעלשעה טָאה
 לַײװ ,ןַײז רעש םיא לָאז'ס סָאװ ,ךאז עסיורג ןייק טינ -- ,ןגָארטעג
 ,"ןדאלעגנַײא,, רעניווונייא-לאטראווק א םענייא סיוועג רע טלָאװ טלמעד
 "טַײל; עניוזא לָאמעלא ךיז ןריפ'ס יו ,ןגָארטכָאנ םיא סָאד לָאז רע
 -טנאה ךעלנייוועג א רָאנ ,סרעווש ןייק טינ ,ןיינ .ןלאטראווק עניוזא ןיא
 .עלעקעּפ

 ,יימאש ךיוא יוװ ,טַײז ןייא ןופ רעטָאפ סלשעה םעצולּפ ןבָאה ָאד ןוא
 לשעה יװ ,טקרעמאב ,ןעגנאגעג טַײז רעטייוצ סלשעה ןופ ןיא סָאװ
 "ייא ןוא ןעקידנגעקטנא ירד ענעי וצ ןָאטעג זָאל א לָאמאטימ ךיז טָאה
 יוזא ,ןקוקוצמוא ןזיוואב ךיז ןבָאה יימאש ךיוא ןוא רעטָאפ סלשעה רעד
 -עג טנאה ןיא עלעקעּפ סָאד טָאה רעכלעוו ,םענעי וצ ןיוש לשעה זיא
 קידנלעוו יוװ ,ןָאטעג גייב א ליומ ןוא םענָאּפ ןטימ םיא וצ ךיז ,ןגָארט
 א ךיוא ךיז ,טרעוועג ךיז טָאה רענעי זא ןוא ...ןעמענקעווא םיא אב סָאד
 ןיא ךיוא ןוא ,ןַאט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,קידנעעז ,ןקָארשרעד לסיב
 -עג עזָאה יד טָאה ,סע טסייה ,רעלוד רעד טָא ,רע סָאװ ,קידנרעוו סאק
 ריצאּפש ןַײז ןוא ןטלאהראפ ןוא ןלעטשּפָא געוו ןטימניא רָאג םיא טאה
 ןעמ טָאה יוזא -- ,ןסױטשּפָא טלָאװעג םיא טָאה רע ןוא ,ןרעטש םיא
 סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ יו ,םענעי ןופ יירשעג דליוו א טרעהרעד םעצולּפ
 רעדייא ןוא ;ןָאטעג סָאג א ּפָאק ןפא ךעּפ ןסייה לָאמאטימ םיא טלָאװ עמ
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 -אב ךיז ןבָאה יימאש ןוא רעטָאפ סלשעה ךיוא יו ,רעטיילגאב סמענעי
 -עגפוא קירוצ א ןעלשעה ןעזרעד ןעמ טָאה יוזא ,ןקוקוצמוא ןזיוו
 םיא זיא ליומ ןַײז .טנאה סמענעי וצ ךיז ןגייבנָא ןקידרעירפ ןופ ןטלעטש
 רע סָאװ ,ךאז א טקעטשעג םיא טָאה ליומ ןיא ןוא ,טקיטולבראפ ןעוועג
 .ןטלאהעגוצ ןייצ יד טימ רעַײט וצ יוװ ןוא קראטש וצ סע טָאה

 יא ,טבעלעגפוא יא ןטכיולעג םענָאּפ סלשעה טָאה עגער רענעי ןיא
 א סיורא טשרָאקָא ָאד טלָאװ רע ךַײלג ,עָאנאה רעטקיניזאב טימ לופ
 רעכלעוו ףא ,טאט רענענָאטעגּפָא ןא ןופ רעטקידירפאבסיורג א ןוא רעגיז
 ,טאט רעד טָא ףא ,ריא ףא רע זיא יצ ,טכירעג טינ ןיילא ךיז טָאה רע
 .קיייפ רָאג

 -ילימ םענופ רעגניפ םענעסיבענּפָא קיטש א ליומ ןיא טָאה לשעה
 סיורגרעביא ןא ןוא ,טאהעג טרעמאלקראפ ןייצ יד ןיא טנאה סנאמרעט
 רעצנאג רעד ראפ סָאװ ,ןפָארטעג יו םיא טָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,קילג
 רעלופ טימ טציא רע טָאה ,ןעשעג םיא זיא קילגמוא ןַײז טניז ,טַײצ
 -- ,ןסָאלשעגוצ רָאנ ,טכאמעגוצ טינ ,ןיינ -- טכאמעגוצ ליומ סָאד עָאנאה
 ,ןעזעג רעדיוו טָאה עמ זא ,טעמסאכראפ יוזא רָאנ ,ןסָאלשעגוצ טינ ,ןיינ
 קירוצ סָאד ןעגניווצ טינ םיא ןלעװ טלעוו רעד ןופ ןטַײקרעַײט עלא זא
 .ןזָאלוצסיױרא ,ענעסיבעגּפָא סָאד ,ענעמוקאבניירא סָאד ןוא ןענעפע

 ןאמרעטילימ ןטקידעשעג םעד ןבָאה סָאװ ,ייווצ ענעי ןענַײז דלאב
 ןופ טַײקידמעצולּפ רעד ןופ ,גנושארעביא רעטשרע רעד ןופ ,טיילגאב
 ךיז ןוא ןעמוקעג ךיז-וצ ,יירשעגסיוא סרעוואכ רעייז ןופ ןוא לאפנָא
 רעד ןוא ,טַײז ןייא ןופ רענייא ןבָאה ייז .טּפאכעג רעוועג ןראפ דלאב
 יד ןופ ןעלשעה ןיא ןסיש ןעמונעג -- רעטייוצ רעד ןופ רעטייווצ
 -- טּפאכעגסיורא סערובָאק יד ןופ קילַײא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרעװלָאװער
 לשעה ןוא ,ּפָאק ןיא רעדיוו ןוא ,ףיילש ןיא ,טסורב רעד ןיא ,ּפָאק ןיא
 ,ּפָאנס א יו ,ןלאפעגרעדינא דלאב זיא

 סָאװ ,טַײל-טכאמ ןוא ײצילָאּפ ןופ ןרָאװעג ףאלעגנָא ןא דלאב זיא'ס
 ןיוש טלָאװ דלאב ןוא ,ןקירעייז א ףא לאפרעביא ןא ןעזרעד ָאד ןבָאה
 םוצ ליפעגטימ ראפ ןענאטשעג ענַאקאס ןיא לאטראווק רעצנאג רעד
 .עלא ףא ןכָארבעגסױא ָאד טלָאװ ערייזג עדליו א ןוא רעלאפרעביא
 טַײצ טָאה טכאמ יד :;ןרָאװעג טגײלעגּפָא לַײװרעד רעבָא זיא ערייזג יד
 .ןענעכערוצּפָא ךיז רעטעּפש ךיוא

 רעיונעג רעד זיב טריפעגּפָא ףראד'מ ןיהּוװ סעמ םעד דלאב טָאה'מ
 רעייז טזָאלעגוצ טינ ַײמאש ןוא רעטָאפ םעד עליפא טָאה'מ .גנושרָאפסיױא
 .םיא ראפ טרָאװ ןקידנרעפטנעראפ א ןגָאז וצ ןוא ןטיילגאב וצ םענעגייא

 ןשידִיי ןפא ןבָארגאב םוצ ךיוא ךָאנרעד גנאל ןעלשעה טָאה עמ
 -עגסיורא ףָאסעל סעמ םעד טָאה עמ ןעו .ןבעגעגסיורא טינ םעליוסעב
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 -יימ עלא טימ טוטימ יו ,טכער סָאד ןָאט ןעמונעג םיא ןעמ טָאה ,ןגָארק
 ןעמונעג ךיז טָאה עמ זא רָאנ ...ןכאמ טיירג ןוא ןשאוומורא םיא :םיס
 טָאה רע סָאװ ,ןעמוקאבסיורא ןוא ןענעפע סָאד טלָאװעג ,ליומ ןַײז וצ
 ןעמ טָאה -- ,דילג-רעגניפ סנאמרעטילימ םעד -- טּפאכעגניירא סיב ןופ
 גנע יוזא ןעוװעג םיא זיא ליומ סָאד :טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב סָאד
 עג טינ ןעלגנא יד םיא סעכיוק טנייק טימ טָאה עמ זא ,טרעמאלקראפ
 ,ןסַײרפוא טנַאק

 ,לדנייב ןטימ ,ןבָארגאב םיא ןעמ טָאה עקאט יוזא זא ,ערָאװס א
 .ןעמוקאבסיורא םיא אב סָאד קידנענָאק טינ
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 ָאטיס לווייפ
 "ףניפ ןופ עקנומָאק , יד

 ןעמאמ רעגנוה ןופ רענעמוקעגמוא ןַײמ

 לװַײפ *שעדאק, ריא ןופ ,ץראװש עיסאכ

 לטיּפאק טשרע

 עקדוב-ןטאקאלּפ ןוא -ןשיפא רעד ןיא ,סאג רעליטש א ןופ גָאר פא
 --- םייה רעייז זיא ָאד .ןסירעגסיורא רעטערב עטשרעטנוא רָאּפ א ןענַײז

 ."עקנומָאק; יד
 :ייז ןענַיײז ףניפ
 "קָאשעירָאקע -- ,ןגױא עשיצעק טימ לטאי ץרוק א -- עקטעּפ

 ,םיא ןעמ טפור
 -- ןעמערב עמורק טימ ּפָאק רעגנאל רעסיורג א -- עקמאיז

 .שינעמענוצ ןַײז זיא "עזויז,
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 "טלאב יד זיא יז -- ,לזענ ןסיראפ א טימ לדיימ ראד א -- עקנאמ
 .ייז אב עטסָאב

 -- ,סופ םענרעצליה ןײא טימ לטאי טַײשראפ א -- עקשימ
 .רע טסייה *עגימש;

 .אטא רעד זיא רע -- ,טעל א ,גנוי רעבראה א -- ףלָאדור ןוא
 ,לדער סָאד טריפ ןוא טעוועדנאמָאק רע .ןאמ

 ?טקינייראפ ךיז יז ןבָאה יוזאיוו
 ..ןסעגעג טינ סעקטאל ןייק טױט סעמאמ רעד ךָאנ טָאה עקשימ..

 ןױוש ןעמ טָאה ,טפעשעג סעַימ א ףא טזָאלעג ךיז רע טָאה לָאמנייא
 ,"יַאטס, ןעַײרש ןעמונעג ןוא סיפ ענַייז טקרעמאב ןעמעלא ךָאנ רעבָא
 עסַײמ אזא ךָאנ סע ךיז ןָאק רעװ רָאנ ,לָאמ ייווצ ,*יָאטס, לָאמ ןייא
 -- ןוא ןָאטעג יירשעג א לָאמ טירד א ןעמ טָאה ?"יָאטס, םוצ ןרעהוצ
 !ץעז

 ,..סופ א ןָא ןיוש טגיל עקשימ
 ,ןסאג רעביא סופ ןייא ףא טעגימשעג ןיוש רע טָאה רעטעּפש ןוא

 ,טנגעגאב ןפלָאדור םעצולּפ ןוא ןפיוה רעביא ,קרעמ רעכביא
 -- .טגערפעג ףלָאדור םיא טָאה -- ?וטסמיורט סָאװ ןגעוו ,דלָאי --

 ,זאבורג ןַײז ריד טעוו ,רימ טימ רעסעב םוק
 ?ייווצ ןיוש ריא טָאה
 ןוא לאזקָאװ ןפא טנגעגאב ךיז ןבָאה ןעקטעּפ טימ עקמאיז ןוא ,ונ

 ףא טרָא ןא רעביא ,רענעה יד יו ,טעקצובעצ עדייב ףעקייט ךיז ןבָאה
 ,זָאנ רעד ןופ ןכָארקעג טולב רעקיטש ןענַײז ןעקמאיז אב .ןפָאלש וצ
 טשרָאקָא ןטלָאװ ץעק עטָאר א יװ ,ןעזעגסיוא יוזא טָאה עקטעּפ ןוא
 טרָא סָאד טלָאװעג טינ רענייק טָאה ךָאד ...םענַאּפ ןַײז ףא טרעטעלקעג
 .ןטערטּפָא

 טכאמעג טינ ריד ןופ בָאה ךיא ןאמזלָאק ,ןענאדנופ ךיז םענראפ --
 .ןעירשעג עקמאיז טָאה -- ,עקטאל ןייק

 עקטעּפ ךיז טָאה --- ,:ָאלפערד ,וד ?ןעמענראפ ךיז לָאז ךיא ,רעוו --
 ,דלאב ךיד ךָאד שטעווקעצ ךיא -- .ןעקמאיז ףא ןָאטעג ףרָאװ א רעדיוו
 ,פטפיטש א יו

 ףעקייט ייז טָאה ןוא ףלָאדור ןעמוקעגרעטנוא םעצולּפ זיא ָאד רָאנ
 .ןעמונעצ

 -- .טגָאזעג ייז רע טָאה -- !רעצַײרג א טרעוװ עדייב טַייז ריא ---
 טינ רָאנ ...ןסיש ןעק עבָאב ןַײמ יװ טקנוּפ ,ןגָאלש יוזא ךיז טנָאק ריא
 ןוא .טכעלש טינ ךיוא יוזא זיא ,שרעדנא טינ ןָאק עמ זא !טעגַײדעג

 ,זיול3 ;ןדכאפ ? ;לױװ 1
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 -עג שיטַײל א ךַײא ראפ בָאה'כ ,רימ טימ טמוק זיא ,טליוו ריא ביוא
 ,טפעש

 ?ריפ ןיוש ריא טָאה
 -עג ךיז ןוא עלעקניוו א ןיא ןסעזעג עסַיײמ-סאשעב זיא עקנאמ ןוא

 א ןוא ןעגנאגעגרעטנוא גולק יוזא יז זיא .עייראטאב רעד אב טמעראוו
 ;לזענ ןסיראפ ריא טימ ןָאטעג ךומש

 !געלשעג א זיא ,געלשעג א טָא --

 זיא ,דײר עכלעזא לדימ א ןופ טרעהרעד טָאה ףלָאדור זא ןוא
 !טינ ןיוש ןעמ ףראד רעסעב

 ."עקנומָאק, עצנאג יד ריא טָאה טָא

 !ןבעל א םענייניא סע ןכאמ ייז
 טסע עמ בױא ?ןבעל טכעלש א סָאד זיא סָאװ טימ !עקאט ןוא

 -רעד .טינ קילגמוא רעסיורג ןייק ךיוא סע זיא ,טשינרָאג טנַײה עליפא
 טשרּוװ רעווָאקארק ןסעגעג ןטכענ טָאה עמ רעדָא ,ןגרָאמ ןעמ טסע ראפ
 .ןראגיצ עסעמע יד טרעכיירעג ןוא

 --!ליוװ ןוא ליוה
 ערעײז טימ *"סעצינלעטאטיּפסָאװ; יד ןופ ,זיוהדניק םענופ ַײרפ

 :ךעלעדייר עקניסיז
 ...טינ ייטש ָאד ןוא טינ ייג ָאד ,עלעקמאיז --
 "ירעד ןוא) ..טינ עּפעשט סָאד ןוא טינ ריר סָאד ,עלעקמאיז ---

 .(!עלעקמאיז :ךָאנ רעק
 ..!סע זיא קעסייא רעייז זא
 וועי גנָארד ןכיוה םעד ןדַײל טינ עקמאיז ןָאק ןעמעלא ןופ רעמ

 קראמ ןיא טּפעלשעגוצ עקמאיז טָאה רעמָאט ,עגַײד ןַײז .שטיװָארטעּפ ייס
 !טיורב לבעל א יצ טשרּוװ לגניר א

 !?ןַיײרא ןטאט ןַײז ןיא ךעור א ,סנַייז זיא'ס --
 ףריט-דאראפ עלא ןיא ןעגנילק ביל עקמאיז טָאה רעמָאט ,עגַײד ןַײז
 ָאט ,ןַײרא ןטאט סנטאט ןַײד ןיא ךעור א ,גָאה-אדעּפ א טסיב --

 ...ןטפעשעג ענעגייא ענַײמ ןיא טינ ךיז שימ ןוא גָאה-אדעּפ א ַײז
 עקדוב רעד ןיא ןטלאּפש יד ךרוד ךיז טסַײר ןוז יד ןעוו ,רָאיאק

 אזא !ךיז ףא לֶא אזא -- טַײקינײלק א .ףוא ןיוש ףלָאדור זיא ,ןַײרא
 ּפָארא ךַײלג רע טּפעלש !"עקנומָאק , א ןריפ יוװ ,טיײקכעלטרַאװטנאראפ
 .אזא עטכישעג יד זיא סערדלָאק יד טימ) *סערדלָאק , יד ןעמעלא ןופ

 :שיפא אזא טסעז ןוא סאג ןיא לָאמא טסייג וד טָא
 ."א וו לי ס; -- עטערעּפָא רעשיסור רעד ןיא ןעמ טליּפש טנַײה;,
 ןוא ,"אווליס; יד -- ,ךיז וטסכארט -- .,ךאז ענייש אראס ,ךא
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 א ןיוש וטסָאה טָא ןוא --- עקדוב רעד ןופ "אווליס, יד סיר א -- !פאצ
 (..!ערדלָאק

 :ןַײרא טַײז ןיא סופ ןטימ ןעמעלא טעכרוטש ףלָאדור
 "ורב ,עשטאד ןייק טינ טסעװארּפ ףפָאּפ וצ גונעג !עקשימ ,ייה --

 !ןענעכקאל םוצ !עקרעד
 !רערָאנש !לזאמילש !עזויז ---
 !רעלענש !ךיז בייה !שערָאק ---
 :ןעקנאמ וצ --- ףָאס םוצ ןוא
 לַײװ ,סעכעבעב ענַײד ףיונוצ ,ערעַײט ןַיימ ,םענ ,עלעקנאמ --

 ,..ריד ףא ןיוש טראוו עקילבוּפ יד --- טַײצ ןיוש
 רָאנ טינ ןוא .ןעמעלא וצ יוװ ,רעכייוו ףלָאדור ךיז טיצאב ריא וצ

 יד ךָאד זיא'ס ...יוזא ריא וצ ךיז טיצאב "*עקנומָאק, עצנאג יד .ףלָאדור
 ןוא .ןעווענאש יז ךָאד ןעמ ףראד ,"עקנומָאק, רעד ןיא יורפ עקיצנייא

 ,,,לאלכיב
 ..ןלעפעג קראטש ןעמעלא ןענַיײז ןגיוא-ןשראק עצראווש ייווצ עריא

 -טפָא יד ףא ןעמּוװשעג ךעלעגייא עצראווש עריא ןענַײז טַײצ עטשרע יד

 ןפורעגסיורא ןוא ערוועכ רעד ןופ רעמענעּפ עטעגַײדראפ ןוא עטסנרע

 -עג-סנבעל ריא טסייוו *עקנומָאק; עצנאג יד .ןּפיל ערעייז ףא לדנייכ א

 יז טָאה ךעלעקיוו יד ןיא ךָאנ זא ,םעד ןופ .ףָאט זיב ףעלא ןופ עטכיש
 עקירָאינַײנ א ןיוש טָאה יז יו --- רעטַײװ ןוא ...ןפרָאװעגקעװא עמאמ יד
 רעסאוו ןגָארטעג ,ןליד יד ריא ןשאוועג ,עמומ ריא אב טעװערָאהעג
 טּפַײנקעג גָאט ןדעי ראפרעד יז טָאה עמומ יד ןוא ,םענורב ןטַײװ םענופ

 ךָאנ ןוא ...ןצראה ןיא רעטרעוולדיז טימ ןכָאטשעג ןוא סנגיובנלע יד ןיא

 טיורב לטפיר עטצעל סָאד ןיילא ןיוש טָאה עמומ יד ןעוו זא ,ייז ןסייוו

 ןבירטעגסיורא עקנאמ עקירָאיפלעװצ יד יז טָאה ,טאהעג רעמלא ןיא

 ןקראמ יד ףא קעווא עקנאמ זיא .ןבעל סָאד ןכוז ןייג ןסייהעג ריא ןוא

 ןייא טינ לַײװ ,ערוועכ יד ,ייז ןסייוו ץלא ...ןבעל סָאד ןכוז ןלאזקָאװ ןוא

 ריא עלא ייז ןבָאה .ןגיוא יד ןופ טזָאלעג ךעלּפַײרג עטראה יז טָאה לָאמ

 ןיא ףיט ךיז אב רערעדעי ןטלאהאב םיא ןוא ןטלאהעגנַיײא ןייוועג

 ...ןצראה
 רעלאכראירטאּפ רעד ...טינ ָאז טשרעה עביל עשינָאטאלּפ ןייק רָאנ

 ..טעכיוא ץענערג יד רעבירא קידנליװ טינ לָאמא ָאד טייג רעגייטש

 -כיר ןוא עגנערטש א טריפעגנַײא *עקנומָאק, רעד ןיא זיא לאלכיב

 .ןטַײקַיײפ ענַײז טול ןרעדעי .גנולייטעצ-טעברא עקיט
 עיירוואכ יד רָאנ ,עכָאלעמ יד טוג ןעק עזויז) :ןעּוטנאַּפ ףראד עזויז

 ןערָאנש 1
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 טסיופ א ןעזויז ןעמ טָאה לָאמ עכעלטע ןיוש .םיא ןופ ןדירפוצ טשינ זיא
 :ןגָארטעגוצ זָאנ רעגנאל ןַײז וצ

 --- ..!טָא --- זיא ,רעקידייל א םייהא ןעמוק לָאמאכָאנ טסעוו !עז ,אנ --
 ןבעל טיירדעג רעטעמילימ עכעלטע ףא ,טנעָאנ רָאג ךיז טָאה טסיופ יד
 .(...טעָארדעג ןוא זָאנ ןַײז

 -רא עכעלטרַאװטנאראפ ןוא ערעווש א רעייז ןגעלעג זיא ןעקשימ ףא
 ןוא קנילפ רעיײז ןַײז ןעמ ףראד טעברא אזא אב .ןערביט -- טעב
 א זיאסע-ןעמעװ אב סיורא טסּפאכ וד סאשעב םערָאװ ,קיטכיזרָאפ
 טלעו רעד ןיא טסטלאה וד ּוװ ןסעגראפ טינ וטספראד זיא ,לוקידיר
 טעװ ,לוקידיר םענופ עטסָאנעלאב יד ,יז לַײװ ,:לגענ ןסַײר ףעקייט ןוא
 סעמע ןא ףא יז טלָאװ עמ יװ ,ןעשטיווק ןבייהנָא דלאב םאטסימ ךָאד
 זיב ,ןעשטיווק גנאל יוזא טעװ יז !ףרא טינ ךיד סע לָאז זיא ...טעליוקעג
 עקשימ סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ןוא !ףיול וד ...ןרעװ טניווועג טעוװ יז
 טינ םיא ריא טעװ ,(ץלָאה טרָאפ ךָאד טבַײלב ץלָאה) סופ ןייא רָאנ טָאה
 ,ָאטינ ןיוש ןוא ,ךַײא ַײבראפ עגימש א רָאנ טוט רע םערָאװ ...ןגָאירעד
 ,.יינש ןקירָאיאראפ םעד טכוז טייג

 -נאמאטא יד ,טפאשרעריפנָא יד רעביא ףלָאדור טזָאל ךיז ראפ ןוא
 ,ןגָאז וצ יוזא ,עדנאמָאקרעביױא יד ,טפאש

 -ילאנָאיצאר ןלופ א *עקנומָאק;א רעד ןיא ןאד ריא טָאה םוראיוזא
 עג טגָאזעג ןעגנומענרעטנוא ערעשיטַײל ףא ייוועלאה) טאראּפא ןטריז
 ,(..ןרָאװ

 !רעלענש ,טעברא רעד וצ ,ךעלרעדירב ,אדַײה ןוא --
 ןייא ןיא .גָאטסטעברא רעד *עקנומָאק, רעד ןיא ןָא ךיז טבייה יוזא

 ןופ ןקע עלא ןיא ךיז ןפיולעצ ערוועכ .טסוּפ עבמוט יד טרעװ טונימ
 ,טרָא קידנעטש ןַײז ףא רערעדעי ,טָאטש רעסיורג רעד

 לטיּפאק טײװצ

 .ןעמונעגפיונוצ זַײרק ןטיירב א ןיא םעליוא ןא ךיז טָאה קראמ ןיא
 .ענבוב ןיא קעלוק א טימ טּפאלק עקטעּפ ןוא ,עקנאמ טצנאט סָאד
 א טגָאמראפ יז ןעוו ,ךא .ענירעלאב א זיא יז זא ,ּפָא ךיז טלָאמ עקנאמ
 יד ףא לפיל קניניד ץראווש א טימ סעקיסורט עצראווש ,ענייש רָאּפ
 ,איאזאמושט עקרוש יװ ,םעדָאפ ענעדַײז טימ טפעהעגסיוא ,ךעלטסירב
 -נאמ טימ עליפא ליוו ענעי רָאנ ..!קראמ ןיא סיורא ךיוא ָאד טערט סָאװ
 זיא עקנאמ ןוא ,"עמירּפ ענשטילָאטס, א ןיוש זיא ענעי ,ןדייר טינ ןעק

 ןפיולטנא 1
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 ןרעטנוא רָאנ דימָאט טצנאט ענעי !טשינרָאג רעמ ןוא ,טוקרעב א ?סָאװ
 ןצנאט זומ עקנאמ ןוא ,עקשָאמראה א טימ לדיפ א ןופ טנעמענאּפמָאקא
 טָאה עקטעּפ סָאװ ,ענבוב רענעסירעצ א ןופ טנעמענאּפמָאקא ןרעטנוא
 .טשיװעגּפָא ןרענַײגיצ א אב

 יז ןעוו ןוא ,סיפ יד סיוא טיצ ,טנעה עראד עריא טגייבראפ עקנאמ
 ,סעמע ..ןלעטשקעוװא רעגניפ ןבָארג ןפא ךיז יז טעראטס ,טגנירּפש
 -ַאּפמָאק סעקרוש רָאג זיא ,סיוא טליפ עקנאמ סָאװ ,"ץנאט-עווַײט , רעד
 לָאמאכָאנ טעוװ יז ביוא זא ,טגָאזעג טָאה איאזאמושט אקרוש ןוא ,עיציז
 -עלא ראפ ריא יז טעװ ,"ץנאט-עווַיײט , ריא טצנאט יז יװ ,ןעקנאמ ןקאּפ
 טָאה ךָאד רָאנ ..סרעיוז טימ םענָאּפ סָאד ןסיגאב ןגיוא יד ןיא ןעמ
 לָאז זא ,טגָאזעג טָאה ףלָאדור לַײװ ,ריא ראפ עריומ ןייק טינ עקנאמ
 ןוא קעשָארּפ א ןיא ןבַײרעצ יז רע טעװ ,ןרירנַא ןווּורּפ ריא רָאנ יז
 ןוא ,ךיא סעקיסורט יד טימ לפיל סָאד ןעמענּפָא ריא אב ךָאנ טעו
 ..."עמירּפ , סיוא ןרעוו יז טעוו ןאד

 -ראפ ,טנעה ענַײז ףיונוצ עקטעּפ טכעלפ "רעמונע סעקנאמ ךָאנ
 ּפָארא טזָאל ,רעגניפ ץיּפש יד ףא סיוא ךיז טיצ ,ןצראה ןפא ייז טגייל
 עקנעטס טוט ,ןעזעג רע טָאה ,יוזא) ןעגניז ןָא טבייה ןוא ןעמערב יד
 ןבָאה טינ ןעקטעּפ טימ עליפא לי רענעי רָאנ ...טעכיוא יָאנשעמס
 "וק םענטסעווז,; א ראפ קראמ ןיא ךיז טנכער יָאנשעמס לַייװ ,ןָאט וצ
 א ,לשערָאק א יװ רעמ טינ זיא עקטעּפ ןוא ,"לָאכ-קיזומ ןופ טסיטעלּפ
 רעסיוא ןוא ..דרע רעד ןופ סיורא םיוק סע טעז עמ סָאװ ,עלעצרעוו
 א ןופ טנעמענאּפמָאקא ןרעטנוא סיורא דימָאט יָאנשעמס טערט ,םעד
 -ייקױאפ טימ קאשזדיּפ ןצראווש ןגנאל א טגָארט ןוא קישטשנאמראש
 "סיווא זומ עקטעּפ ןוא ,ןטניה ןופ טלאּפש א טימ ןוא ןציּפש עטקיכעל
 ינק עדייב ןופ סיורא טקוק סָאװ ,"גוצנָא; ןקידעכָאװ ןַײז ןיא ןטערט
 ןוא סנגיובנלע יד אב ךיוא עבלעז סָאד ןוא ,רעכעל עסיורג ייווצ טימ
 ,(עציילּפ רעד ףא

 לדיל ןָאטָאנָאמ גנאל א לכלעק קישטיווק ןיד א טימ טגניז עקטעּפ
 ."עציוואסארקא א טאהעג ביל רעייז טָאה סָאװ ,"ץעוואסארק. א ןגעוו
 טקאּפעג לָאמנייא יז רע טָאה ,ןטאראפ ןביוהעגנָא םיא טָאה יז ןעוו רָאנ
 סָאד טרעכעלעגכרוד ןוא טסורב ןיא רעסעמ א ןכָאטשעגנַיירא ןוא
 טרעכעלעגכרוד א טימ ןגיל ןבילבעג יוזא זיא ?עציוואסארק, יד ...ץראה
 עמעראו א ןוא ,ץאלּפ ןטימניא ןגױא עטכאמראפ טימ ןוא ץראה
 ,.טמָארטשעג ץראה ריא ןופ טָאה טולב עקשטיר

 טָאה יָאנשעמס ןוא ,ראוטרעּפער סעקנעטס ןופ זיא לדיל סָאד ,סעמע
 ,לדיל ןַײז ןעגניז ןקאּפ לָאמ ןייא ךָאנ םיא טעװ רע בוא זא ,טגָאזעג
 ..עילבארה א ןלעטשנַײרא םיא ןוא סופ א ןפעלשסיורא םיא רע טעװ
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 ,טגָאזעג טָאה ףלָאדור לַײװ ,טינ עריומ ןייק םיא ראפ טָאה עקטעּפ רָאנ
 םיא אב רע טעװ ,ןעקטעּפ ןרירנָא ןגאוו ,יָאנשעמס ,רָאנ רע לָאז זא
 טלאּפש ןטימ ןוא ןציּפש עטקיכעלַײקראפ יד טימ קארפ םעד ןעמענּפָא
 ןופ טסיטעלּפוק ענטסעווז, סיוא ןרעוװ ןיוש רע טעװ ןאד ןוא ןטניה ףא
 ,,,"לָאב-קיזומ

 זיירק-ןשטנעמ ןרעביא םורא ךעלעגייא ריפ ןפיול *טרעצנָאק, ןכָאנ
 -עניגירַא רעייז ראפ ,ימ רעייז ראפ גנוניולאב םעליוא םאב ןטעב ןוא
 ,..טסנוק רעל

 ראפ טָא ןוא ,ןדנילב א ראפ ךיז רע טכאמ טָא .טערָאנש עזויז ןוא...
 ןוא ןטניה ףא טנעה ענַײז רע טפראווראפ םעצולּפ רעדָא .ןעמוטש א
 םעד עזויז טָאה ,טדערעג סעמע) ...סעכַאדאק ןיא יװ ,ייז טימ טלסיירט
 ,סע טכאמ רע זא ,רענעי .קישזישט עקּפָאיטס אב טּפעלשעגוצ "קוירט;,
 רָאנ ...רעטעשזוטנָאק א םורא טייג סָאד זא ,טיזויליא עלופ א וטסמוקאב
 רע לַײװ ,םעד ןגעוװ ןעזויז ןגָאז וצ עריומ עליפא ןיוש טָאה קישזישט
 ...ןפלָאדור ראפ ךעלקערש טרעטיצ

 ,רע טגָאז יוזא .קידלגיופ טינ רָאג ןטפעשעג יד ןעייג ןעקמאיז אב
 ןגראק א ראפ .טינ םיא טביילג ערוועכ רָאנ ."עקנומָאק, רעד ,סלאפנלא
 ...ןַאצ א םיא ףא טפראש עמ ןוא ,םיא ןעמ טלאה

 -אקיצ א ןטסימוא טרעה) ענעדִיי א סעּפע וצ םיא וצ טייג לָאמנייא
 -רעדנאנאפ םענָאּפ-סענַאמכאר א טימ ןָא םיא טבייה ןוא (עסַײמ עוו
 ריא זיא רע) רעהא רע טמוק ןענאוונופ ןוא זיא רע סנעמעוו ,ןגערפ
 .(..עכעדלָאי א טָא ,רעיילש ןיא ןרָאװעג ןלעפעג עמאטסימ

 -עגנַייא עדארג םיא זיא'ס) ענוװָאר ןופ זיא רע זא ,עקמאיז ריא טגָאז
 .(?ענימעקפאנ א ,ענווָאר ןלאפ

 -- .ענעדִיי יד טגערפעגרעביא קירעטיצ םיא טָאה -- ?ענוװָאר ןופ --
 ,.?רימ זיא ייוו ,וטסיב עשז סנעמעוו

 .ץראווש סעיסאכ --
 שינעּפאלקצראה רעקראטש א טימ טָאה -- ?ץראווש עיסאכ --

 יו ,ןעמאמ ןַײד טנָאקעג ךָאד ךיא בָאה -- .ענעדִיי יד טגערפעגרעביא
 ...רימ זיא

 ,טּפעלשעגסיורא לכיטזָאנ טקיצומשראפ א םעזוב ןופ טָאה ענעדִיי יד
 ןליג א טרָאד ןופ טּפעלשעגסיױרא ,טלקיוועגרעדנאנאפ סע קיטכיזרָאפ
 ;טגנאלרעד ןעקמאיז ןוא

 ,.רימ זיא דניוו ,יוא ,עלעגנַיי ,אנ --
 ןפא ,ףורא-ןטנוא ןופ ענעדִַיי רעד ףא ןָאטעג קוק א טָאה עקמאיז

 ןבָאה טנעה יד .ןגיל לבור םענעריּפאּפ א טרָאד ןעזרעד ןוא לכיטזָאנ
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 עריא ןופ לכיט סָאד ןָאטעג סיר א רע טָאה ,ןסַײב ןביוהעגנָא ןעקמאיז
 !עקמאיז ָאטינ ןוא ,טנעה

 א יװ ,טנעה עטײרּפשעצ טימ ןייטש ןבילבעג יוזא זיא ענעדַיי יד
 ...לָאמקנעד

 טפיוקעג !עקשָאניק ןיא אדַייה -- ?אה ,טלעג טימ ןעמ טוט סָאװ זיא
 טינ .סנאעס ןטצעל ןזיב ןטשרע םענופ ןסעזעגּפָא ןוא לוטש ןכייוו א
 א !רָאג ןפָאלשעג ,(?סע ףראד רעװ) םליפ םעד ףא עליפא טקוקעג
 ןוא ,טליּפש עקיזומ יד ,רעטצניפ זיא'ס ..!ןפָאלש וצ ָאניק ןיא עַיכעמ
 ןוא ,לטנעוו ןפא טראּפשעגנָא ,לוטש ןכייוו םעד ףא יוזא ךיז טסציז וד
 טָאה "רעטסוש; רעד יו ךיג יוזא ןוא ..!סעַײכ אראס ,ךא ...טספָאלש
 א טיירדעג ּפָאק ןיא ןעקמאיז אב סעּפע ךיז טָאה ,עטנעל יד טיירדעג
 ...ןעגנונָאמרעד רָאנ ,םעלָאכ ןייק טינ ,םעלָאכ

 א ,דָיי רעקיסקּוװלטימ א ,עמיולש בער ןטאט ןַײז רע טעז טָא..
 טוט ןראפ געט עטצעל יד יװ ,טקנעדעג עקמאיז .קינטַאכוס א ,רעראד
 אב פיל עקנארק א ,ּפמָאל םאב ּפיל יד ןעמעראוו עטאט ןַײז טגעלפ
 זיא רענַײז עטאט רעד ."קארק א ,אזא קנערק עסעִימ א ,ןעוועג םיא
 ,ענבוד ןייק ןוא ,רימָאטישז ןייק ןוא ,וועִיק ןייק ןרָאפעג פיל רעד טימ
 ...ןלאפראפ :טגָאזעג םיא ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא

 עטאט רעד :לאפוצ םעניילק א רעביא ץלא סע ךיז טָאה ןפָארטעג ןוא
 ץלָאה סָאד ןעגנאלרעד וצ יידעק ,לקנעב א ףא טלעטשעגקעווא ךיז טָאה
 .סיפ ענַיײז רעטנוא ןופ ןָאטעג יירד א לקנעב סָאד ךיז טָאה ,ןוויוא ןופ
 א ןסיבראפ קראטש ןוא ץלָאה םעד טימ ןעמאזוצ ןלאפעגּפָארא זיא רע
 רעטשרעטנוא רעד ןיא ךָאל א ןרָאװעג םיא זיא'ס זא ,ןסיבראפ יוזא ,ּפיל
 ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,טערטאיעצ קראטש טשרע ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,ּפיל
 ..ןלאפראפ ןוא ,"קאר; א זיא'ס זא ,טגָאזעג םיריוטקָאד עלא ןיוש

 וצ ןפורעגוצ ןעקמאיז רע טָאה ,טסעסיוגעג טָאה רעטָאּפ רעד ןעוו...
 :טגָאזעג יוזא םיא ןוא ךיז

 ןוא ,ןגָאז ריד טעװ עמאמ יד סָאװ ,ןרעה טסלָאז ,עלעקמאיז ---
 ...עקמאיז ,עז ,רעטסעווש יד ןגלָאפ טסלָאז

 םיא יז טָאה רעטעּפש רָאנ ,טגלָאפעג ןעמאמ יד עקאט רע טָאה
 עקמאיז ...ליומ ןיא ןעמענ טלָאװעג טינ טשינרָאג ןוא ןגלָאפ טרעהעגפוא
 .ראפ א יװ ןסעזעג טנװֶא ןיא טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ ןאד זיא
 ןרעדָאי "עטעראשזעג, טימ טלדנאהעג ןוא ןסיורד ןיא רעטרענייטש
 טסעסיוגעג טָאה סָאװ ,ןעמאמ ןַײז םעד טימ ןטלאהעגרעטנוא םיוק ןוא
 ןיא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,רעטסעװש עדייב ןוא ,רעגנוה ןופ בוטש ןיא
 -סָאמ יד אב ענייא -- ,טָאטש ןופ ןקע עדייב ןיא ,סופיט ףא לָאטיּפש
 יד ךיז טָאה ...ןרעױט רענָאסרעכ יד אב עטייווצ יד ןוא ,ןרעיוט רעווק
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 לקיטש םענעקורט םענופ ןגָאזּפָא ןביוהעגנָא זיַײװכעלסיבוצ עמאמ
 -עגסיוא זיא ןוא ,גָאט ןראפ טנידראפ םיוק טָאה עקמאיז סָאװ ,טיורב
 ..ןעגנאג

 רָאג ךָאנ זיא רע ןעו זא ,ןעקמאיז ,םיא ךיז טנַאמרעד ךָאנ ןוא
 ףָאלש ןראפ גָאט ןדעי עמאמ יד םיא טגעלפ ,ןעוועג רעקניניילק א
 :ןגערפ

 ?ןסיורד ןיא וטסליוו רעשפע ,עלעקמאיז --
 ,ריא רע טרעפטנע -- ,עמאמ ,ןיינ ---
 ..!עלעקמאיז ,עשז עז זיא --

 דלאב ךיז רע טּפאכ ,"עלעקמאיז ,עשז עז; םיא טגָאז יז רָאנ יוװ ןוא
 ןיוש ןראּפשראפ רעטכעוו יד .ָאטינ רעטאעט ןיא ןיוש זיא רענייק .ףוא
 סָאד זיא ,קוק א טוט ןוא לוטש ןופ ּפָארא קידנליו טינ טייג רע .ןריט יד
 ,..סאנ שטיפ ...סאנ טרָא

 ..!עזויז ,עפ !עקמאיז ,עפ ---
 -עביא םעד ףא רע טָאה ,סיורא ָאניק ןופ זיא רע ןעוו ,ךָאנרעד ןוא

 ,לָאמאטימ סע טעקָאילשזעגסיא ןוא טפיוקעג *עקטָאס, א טלעג ןקיר
 קעווא זיא ןוא --- !קיטראפ ןוא עקָאילשז א --- יוזא ,ייא זיול א יו יוזא
 זיא ליומ ןופ ,טרעקאלפעג םיא אב טָאה םענָאּפ סָאד .עקדוב ןיא ,םייהא
 קילב ןזייב א עקשימ טָאה ...עמייהעב א אב יװ ,ןענורעג ץכעַײּפש םיא
 ןיא ןגיוא עסַײװ ענַיײז טימ ןעזויז טָאה ףלָאדור ןוא ,ןפרָאװעג םיא ףא
 :ןָאטעג לציק א ןרעדָא יד

 ..!טראוו ,טראוו !עווטסדוקסאּפ ,וד ,ךוא ?ןיילא ןסערפעגפוא --
 ,סיוא סעּפע טערָאנש עקמאיז ןעוו זא ,לָאמ עטלפיוו סָאד ןיוש לַײװ

 ..ָאניק ןיא דימָאט סע טעילוהראפ ןוא דלאב סע רע טקנירטראפ

 -ָאק} רעד ראפ ךָאנ טנרעלעגסיוא עקפאד ךיז רע טָאה ןעקנירט
 ןופ עטסָאבעלאב יד םיא טגעלפ טיוט סעמאמ ןַײז ךָאנ דלאב .*עקנומ
 לָאז רע ,ןצונסיוא קידנעטש ,ןרעבַײרט-ןָאהָאמאס יד עכָאדוװעי ,בוטש
 ןופ ןפנארב םעד ןסיגרעדנאנאפ :טעברא רעד ןיא לסיב א ןפלעה ריא
 טָאה ןאד ...טארוטאנעד טימ סע ןשימ ןוא רעטייווצ א ןיא שאלפ ןייא
 עטסָאבעלאב יד זא ןוא ...ךיוא *ןּפוז, טנרעלעגסיוא לסיב א ןיוש ךיז רע
 ןפורנַײרא יז טגעלפ ,ןרעקישנָא קראטש עקלוה א אב לָאמא ךיז טגעלפ
 -ָאק רָאּפ א םיא ןבעג ןגיוא יד ןיא טסעג עלא ראפ ןוא ךיז וצ ןעקמאיז

 :סעקעּפ

 "איז ,ייג !רוטאנ ןַײמ ןעז עלא ןלָאז ןוא ,טלעג ,עקמאיז ,ריד אנ --
 טגָאז ,ךאז ענשארטס א ,"קינשטוילק אקנאווע קוק א וט ןוא ,עקשטעמ
 ...ןעמ
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 ןױש ךיז ןבָאה עלא ,ןפָאלש טגיילעג ןיוש ךיז ןבָאה עלא ןעו...
 -ןטאקאלּפ ענעדיישראפ ןופ ענעסירעגּפָא עּפוק רעד ןיא טליהעגנַײא
 ןפלָאדור אב ןעזרעד לָאמ עטשרע סָאד עזויז ןאד טָאה ,ןשיפא סעקדוב
 רעד ןיא טלקניפעג טָאה עקניפ יד ...לטראג ןרעטנוא "רעדעפ, םעד
 וא ,ןקָארשעגנָא יוזא ,ןעקמאיז ןקָארשעגנָא קראטש ןוא שינרעטצניפ
 ...ןרעוו ןפָאלשנא טנָאקעג טינ טַײצ קיטש א טָאה רע

 לטיּפאק טירד

 ,קינרָאװד רעזייב רעד יו ,רעטניוו רעד ןָא ןיוש ךיז טקור טָא ןוא
 ,טזָאלב טניוו רעד ןוא ...ורוצ טינ לָאמנייק ייז טזָאל סָאװ

 .געווסיוא ןא ָאד זיא'ס !אש ,ןטסימיסעּפ !אש רָאנ
 יד טקידנע עמ זא .רעמעראוו זיא לסעק-טלאפסא ןיא ,לסעק ןיא

 -ָאק; עצנאג יד ךיז טצעזאב --- ,ןליוק עקידנעִילג ךָאנ ןבַײלב ,טעברא
 טלאה עמ ןוא ,ןליוק יד ףא טזָאלב עמ ןוא ,לסעק םעד םורא "עקנומ
 ןעמעלא ראפ רעמ .סעסַײמ טימ רעַײפ סָאד טכאנ עצנאג א רעטנוא
 רענייק זא ,סעסַײמ ליפיוזא טסייו עגימש .עגימש עקשימ טלייצרעד
 םערָאװ ,םעד ןופ קעלייכטנעצ ןייק עליפא טסייוו *עקנומָאק, רעד ןופ
 טעבידנאקשעגכרוד עגימש ןיוש טָאה ,רָאי ןצַײרד ענַײז ףא טקוקעג טינ
 רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא דנאלסור ץנאג סופ םענרעצליה ןַײז ףא
 -אט ןופ ,ּפָאטָאנָאק זיב ווָאטסָאר ןופ ,קסנעצמ זיב עראמאס ןופ ,גנעל
 טלייצרעד עגימש ...רעטיּפ זיב עישזלָאװָאּפ ןופ ןוא ןאמוא זיב גָארנאג
 -אטא רעד ןגעוו ןוא ענירג יד ןגעוו ,עטיור יד ןגעוו ןוא עסַיײװ יד ןגעוו
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןגעוו ןוא ןעָאנכאמ ןגעוו ,"זאלג יווריוו/ עקנאמ עשנאמ

 -ולָאק ןוא עװקסָאמ ןיא לאזקָאװ עקסרוק ףא יוזא רימ ךיא ייטש ---
 עגנאל ענַײז טימ ינָאידוב ַײבראפ טייג ,ליד םעד סופ םעד טימ עּפ
 .טסעשט ּפָא רימ טיג ןוא סעצנָאװ

 -נאקש רעזדנוא טעװ ינָאידוב --- .עזויז טכאמ -- !טעיטנוּפ רע ---
 !טסעשט ןבעגּפָא ןעביד

 -רוטש ןוא טרָא ןופ ףוא עבידנאקש ךיז טבייה --- ?עיטנוּפ ךיא ---
 ,טַײז ןיא סופ םענרעצליה םעד טימ ןעקמאיז טעכ

 .!ראוטילּפ אנ ידאסָא -- .ףלָאדור דלאב ייז טמענעצ --- !ץיצ --
 טלקניפ ,סעכשאכ ןעיולב ןיא טור טָאטש עצנאג יד ןעו ,טכאנאב

 .."עקנומָאק; יד טציז סָאד .לסעק-טלאפסא ןא ןיא לרעַײּפ א ץעגרע
 -רעביא ךָאנ ןעמ ןָאק טסבראה .זיא-טינ-זיא'ס-יוו ךָאנ זיא טסבראה
 ןוא ..קירב א רעטנוא ץעגרע טאלג רעדָא לטסעקטסימ א ןיא ןפָאלש
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 ןטעקאנבלאה ןרעביא ייז טסַײמש ,סאג ןופ טניװ רעד טגָאי רעטניוו
 ליפוצ ןיוש זיא לסעק-טלאפסא ןיא ,סעמע !טעגַײדעג טינ רָאנ .בַיל
 סיוא ייז ןעעז ,סיורא טרָאד ןופ טכירק *עקנומָאק, יד זא ...ענדאשט
 טקעדאב ךיור רעטכידעג רעד .סרערעקנעמיוק ראפ רעצראווש ךָאנ
 יד ךעלקערש ייז טיירדראפ ,סוא סע טנקירט ןוא בַײל עצנאג סָאד
 -שאש יװ ,סוסקול אזא ןביולרעד רעבָא ךיז ןעמ ןָאק ראפרעד ...ּפעק
 טקעטש ,קראמ ןיא ּפָא "טשיוא עבידנאקש סָאװ ,שיילפ סָאד .קיל
 זיא סָאװ טימ .וצ טוג סע טלגערּפ עמ ןוא ךעלדנעּפש ףא ןָא סע ןעמ
 ?קילשאש רעטכעלש סָאד

 ,טזָאלב טניו רעד !עכיעכ-ע .רעטניװ ןענַײז געט ערעווש רָאנ
 !עכ-ע ,ןטַײצ ערעווש .סיורא לסעק ןופ ייז טגָאי ,טנערב

 עצנאג יד .טכעלש טינ ךרוד זיא ?גנורּפש; רעטצעל רעד ,סעמע
 ךרוד זיא'ס רָאנ יװ ןוא גָאר א ףא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה *עקנומָאק,
 ןָא ,ליטש ,םיא וצ ןָאטעג זָאל א עלא ךיז ייז ןבָאה ,"רעיירפ, רעד
 ןעמ טָאה ."לגענ ןסַײר, ןעמונעג ןוא ."טעברא, רעייז ןָאטעגּפָא שאר
 -עג רע טָאה עיצילימ ןיא .(.!לזאמילש א טָא) טּפאכעג ןעזויז רעבָא
 םענייק עליפא ייז ןעק רע ,קידלוש עמַאשענ יד טָאג זיא רע זא ,ןריוווש
 .(..!עטנרעלעג ,עקרעדורב ,ךַײא ןסייוו רימ) טינ

 טצעזעגנַײרא ןוא רעגניפ יד טלּפמעטשעגּפָא םיא טָאה עמ ןעוו רָאנ
 -רעד ךיז רע טָאה ,סעטארג עסיורג טימ רעמיצ ןכיוה ןלָאמש א ןיא
 ,לסעק ןיא רענָאיצילימ םעד טריפעגקעווא ןוא (..!ןדכאּפ ,ךוא) ןקָארש
 -ור טָאה ,לסעק םוצ רענָאיצילימ א טימ טייג עזויז זא ,קידנעעזרעד
 ;ןָאטעג עדנאמָאק א ףלָאד

 1ייּוטילּפ ,ערוועכ ---
 -ילימ ןטימ עזויז ןעוו .ןייטש ןבילבעג ןענַײז ןעקשימ טימ רע ןוא

 "עג לציק א זייב ףלָאדור טָאה ,טרעטנעענרעד ןיוש ךיז ןבָאה רענָאיצ
 -ילג א ףעקייט זיא םענעי אב ןוא ,ןגיוא עסַײװ ענַיײז טימ ןעזויז ןָאט
 "ור אב זא ,ןעזעג טָאה רע לַײװ ,בַײל ןרעביא ןעמּוװשעגכרוד רעוו
 "ידוז טימ טעשטשילבעג לטראג ןרעטנוא "רעדעפ, רעד טָאה ןפלָאד
 -רעטנוא סיפ יד רעטנוא ןעקמאיז דלאב זיא עבידנאקש ןוא ...עניס רעק
 ןוא ,ּפָארא ּפָאק םעד טימ טרעקעגרעביא ךיז טָאה עקמאיז ,ןלאפעג
 ךיז זיא *עקנומָאק, יד לַײװ ,טפייפעג רענָאיצילימ רעד טָאה טסיזמוא
 ,ןפָאלעצ טַיוװ-טעה ןיוש

 ,.!ט-י-ויפ
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: 

 ,ףניפ ןופ *עקנומָאקק רעד ןופ עטכישעג יד ןקידנעראפ ךיא לעװ ָאד

 יוזא רָאנ ,לאטנעמיטנעס טינ ןוא ךייוו טינ יז ךיא לעװ ןקידנעראפ ןוא

 .ןעמוקעגרָאפ ןבעל ןיא זיא יז יו

 רע טָאה ,ןפַײּפ וצ ןרָאװעג סעמינ ןיוש זיא רענָאיצילימ םעד ןעוו

 "רעד ,טלדיזעגסיוא טכער ךיז ,טגײלעגנַירא ענעשעק ןיא לפַייפ סָאד

 סטָאג ,טָאג :גַײצעגרעּפאלק עזעיגילער עצנאג סָאד עסַײמ-סאשעב טנָאמ

 זיא עזויז ןוא .קעווא זיא ןוא ןָאטעג יײּפש א ,םיכָאלאמ עלא ןוא רעטומ

 ךרוד ויא עסַײמ-סאשעב .לסעק םעד ןבעל רעטנלע ןא ןייטש ןבילבעג

 לגנִיי םעד זיא עקמאיז .טשרּוװ טימ למעז א טמעלפעג ןוא לגניי א

 זא ,טכארטעג טָאה רע ;ןַײרא םענָאּפ ןיא טקוקעג םיא ןוא ןפָאלעגכָאנ

 טלָאװ רע ,טשרּוװ טימ למעז א ןסע גָאט ןדעי טנָאקעג ךיוא טלָאװ רע

 לָאז רע ...ןעוו ,לגנִיי ץנעי יו ,ןַייפ ןוא ןייר יוזא ןייגמורא טנַאקעג ךיוא

 ענַײז עמומ יד םיא טלָאװ רעשפע ,םייה ןַײז ןזָאלראפ טינ רעשפע

 -אטשעג גָאט ןדעי טלָאװ רע .טַײל א םיא ןופ טכאמעג ,ךיז וצ ןעמונעג

 "פורא ךיז רע טלָאװ ךָאנרעד ןוא ,ףייז טימ טלדנאהעג ,קראמ ןיא ןענ

 "עג ןוא טנידראפ טוג ,לטיילק א טנפעעג ןיילא רעשפע ןוא ןגָאלשעג

 ךאז ענדוקסאּפ א !ןיינ רָאנ .עקלוב טימ עװאק גָאט ןדעי ןעקנורט

 ..!יירעלדנעה

 טָאה עקמאיז .ןָאטעג ליּפש א רעטסעקרָא ןא טָאה סנטַייװורעדנופ...

 ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי עטסעפ .טנגוי ענָאלַאק א ןעזרעד

 ןייש ןבָאה ,ךעלרענלעק עטַײװ ןוא סעקַײמ ענירג טימ סעקיסורט עיולב

 ןעזעגסיורא רָאנ ןעמ טָאה גנאג רעייז ןיא .טָארט ןייא ןיא טנאּפשעג

 ,טנאה ןייא ןוא ,ןלוקסומ עטראה טימ סופ ןטעקאנ ןקנאלש א ,סופ ןייא

 א ןיא קירוצ ןוא סיורָאפ טגעוואב ךיז טָאה ,טנאה עטסעפ עסיורג א

 :עריוו רעכַײלג
 !ייווצ ,סנייא ,ייווצ ,סנייא ---

 ןלעטש טלָאװעג ךיז ,ענָאלָאק רעד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה עקמאיז

 זיא ,קיומ רעד רעטנוא םענייניא ייז טימ ןענאּפש ןוא קע עמאס םאב

 ;ןפָאלראפ געוו םעד עבידנאקש רעבָא םיא

 !עזויז ,1ריז --
 .טפיול עקמאיז

 ..!ןבָאה עטָאראכ טסעוו !קיזווינ ,ייטש ---

 !עז 1
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 "עקנומָאק, עצנאג יד זיא ,ןפיול טזָאלעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה עקמאיז
 :געוװ םעד ןטַײז עלא ןופ םיא ןפָאלראפ ,ןפָאלעגנָא

 ,,?טסרעה ,רעסעב ייטש ---
 ,ןטימניא עקמאיז .ךעלעמאּפ ןעגנאגעג עלא ייז ןענַײז סגעווקירוצ...

 ,לסעק ןיא ןיײרא ייז ןענַײז ריפ עלא .ןטַײז ריפ עלא ןופ *עקנומָאק, יד
 -עגנָא טָאה עזויז .טצעזעגנַײרא ןטימניא ןעקמאיז ,טצעזעגסיוא ךיז
 וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ,זָאה א אב יװ ,ןרעיוא עגנאל ענַײז טגנערטש
 רענעי .ןעקשימ וצ ןָאטעג קנּוװ א טָאה ףלָאדור ;ענָאקאס ןופ טירט יד
 טנעיילעגכרוד ,טקאהעגּפָא ,גנערטש ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 ;לייטרוא ןצרוק םעד

 ,.!טוּפאק ריד זיא טנַײה ---
 אב ןעזרעד לָאמ עטצעל סָאד עקמאיז טָאה רעטרעװ יד אב ןוא

 טינ טרָא ןופ ךיז טָאה רע .לטראג ןרעטנוא *רעדעפ, םעד ןפלָאדור
 טימ ץעק ריפ םיא םורא .לטסעקיזַײמ א ןיא יו ןסעזעג ,ןריר טנעקעג
 ,סעקניפ יוװ ,ןגיוא עקידנצנאלג

 -ראפ גנע ךָאנרעד ,טרעטיירבראפ לָאמאטימ ךיז טָאה זיירק רעד
 סּפיּפ ןייק עליפא טָאה רע ,ןעקמאיז טלעטשראפ ןצנאגניא ,טרעלעמש
 ..ןָאטעג טינ

 רעד וצ ןעמוקעג ירפצנאג ןגרָאמפא ןענַײז רעטעברא יד ןעוו ןוא...
 .לטאי טקיטשרעד א ןגיל לסעק ןטימניא ןענופעג ייז ןבָאה ,טעברא
 ןוא ןעמיר א טימ ןגיוצראפ קראטש ןעוועג םיא אב זיא זדלאה רעד
 .ןעוועג עזויז זיא סָאד .טקעטשעג עשיפא ןא םיא אב טָאה ליומ ןיא
 -אכע ענַײז עלא ראפ טנכערעצ יוזא םיא טימ ךיז טָאה *עקנומָאק, יד
 "צקנומָאקק א ןיא ןבעל טנעקעג טינ טָאה רע סָאװ ראפרעד ,"םִיָאט
 ...םירייוואכ ענַייז ןטאראפ טָאה ןוא

 ..."עקנומָאק, סיוא ןרָאװעג זיא ןָא ןאד ןופ ןוא..

 ךיז ךיא לעטש ,סאג עליטש יד ךרוד ייג ךיא ןעוו ,טציא ןוא..
 טָאה *עקנומָאק, יד ּוװ ,טרָאד ,עבמוט רעד אב ,גָאר ןפא ּפָא דימָאט
 זיא עבמוט יד רָאנ .ריא ףא טמיורטראפ גנאל קוק ןוא ,טבעלעג לָאמא
 .רעד עס רָאנ ..ןשיפא טימ טּפעלקאב טכידעג םורא-ןוא-םורא ןיוש
 -רָאפ זיא סָאװ ,"ףניפ ןופ עקנומָאק, רעד ןופ עסַײמ יד רימ ךיז טנַאמ
 ןלעװ סָאװ ,ןרָאי ,ןרָאי ענעגנאגראפ ךיג ,ערעווש ענעי ןיא ןעמוקעג
 ןכעלקילג םעניא זדנוא אב ןרעזאכרעביא טינ לָאמנײק רעמ ןיוש ךיז
 ...ןטאר יד ןופ דנאל
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 ךאמלעטס ענא
 רעכעב א ףא לעמעג א

 -ןטכארטאב ,גרעבנעזָאר טגָאזעג טָאה -- ,רעטיוועג ןייק טינ יב א ----
 ןעמ טלָאװ ,סעטָאלב ןייק ,סנגער ןייק טינ יבא --- ,טנָאזירָאה םעד קיד
 ...טלעוו רעד ףא ןבעל טנָאקעג ךָאנ

 ןופ רעמ ןוא ,גנּוױב רעד ןופ רעקיטעגרענע-טּפיוה ןעוועג זיא רע
 סָאװ ,ןקלָאװ א ראפ טאהעג עריומ טציא רע טָאה טלעװ רעד ףא ץלא
 -וז בײהנָא ."עלדאווָאק, עיגָאלָאערעטעמ רעד ןיא טציא םיא טפור עמ
 רעביא ךיז ןזַײוװאב ןבָאה ביל עקפאד ןקלָאװ רעקיזָאד רעד טגעלפ רעמ
 ןרעטיוװעג ךיז טימ ןעגנערב רע טגעלפ קידנעטש ןוא ,גנּווב רעד



 ןייגוצ ,ךעלטנגייא ,סע טגעלפ עליכטאכעל .סעיראווא ןוא סנגערסקאלש
 קידלושמוא ןא ךיז טזַײװאב למיה ןעיולב-רעטיול א ףא :שיטַײל ץנאג
 ,דאשכ םוש ןייק ןפורעגסיורא טינ טָאה סָאװ ,עלעראמכ סַײװ-טכידעג
 יד ןוא ,"עקרעגוא, ןא ןופ םרָאפ א עלעראמכ סָאד ןָא טמענ ךָאנרעד
 סָאװ ,ןיפאראּפ רעדָא וועלייכ יו ,לעג-ךעליורג ןטכיולאב ןרעוװ ןדנאר
 ,עראמ ןַײז ןקלָאװ רעד טַײב לָאמאטימ .ןצלעמש ןייא ןיא ךיז טלאה
 ןבָארג א טימ *עלדאווָאק, א ןופ טעוליס א ךיז טזַײװאב למיה ןפא ןוא
 א טימ ריא רעביא קאה ןוא םענ שטָאכ ,רענרעה ייווצ טימ ןוא "סופ
 א ןיא ךיז ןעמיוושעצ ןוא ןרעכייר ןָא ךיז ןבייה רענרעה יד .רעמאה
 סרעדנוזאב .למיה ןבלאה א טיצראפ סָאװ ,עראמכ רעקיכיור-ץראווש
 ןלעטשסיוא ךיז ןגעלפ למיה ןפא ןעוו ,טלמעד ןעוועג זיא ךעלקערש
 ,"סעלדאווָאק, עכלעזא יײרד-ייווצ לָאמאטימ

 -נעזָאר ןוא ,רָאלק-ךעלרעדנּוװ ןעוועג ?מיה רעד זיא טציא רָאנ
 ןעוועג זיא גָאט רעד .טעלאוט םוצ ךיז ןעמענ קיור טנַאקעג טָאה גרעב
 טגעלפ עמ סָאװ ,יימ ןטייווצ םענופ גָאט רעד -- רעכעלנייוועג ןייק טינ
 טימ רעירפ לַײװ ,גנויוב רעד ףא ןקרעמּפָא ךעלרעיײפ סרעדנוזאב םיא
 -ניא .טעדנירגעג גנויוב יד גָאט םעד טָא ןיא ןעמ טָאה רָאי עכעלטע
 -צנאמ סעקענאג יד אב ןזייוואב ןיוש ךיז ןגעלפ ,ןעצ רעגייזא ,ירפרעד
 ןופ ךעייר א טימ ,ענעשאוועגנַײא ןייר ,ענעפָאלשעגסיוא טוג -- ןעלב
 .ךיש עטלסקעוועג קיצנאלג ןוא ןגוצנָא עַײנ ןיא טצוּפעגסיױא ,ןָאלָאקעדַא

 -צנעפ ןוא ןריט עלא ןענעפעעצ ךיז לָאמאטימ ןגעלפ ףלע רעגייזא
 ןזָאל ךיז ןגעלפ קינייװניא ןופ ןוא ,גנווב רעצנאג רעד רעביא רעט
 ךיז ןרעה רעזַײה עלא ןופ .ווּוטלָאק טימ ןדָאלאב ,ןשיט עטײרּפשעג ןעז
 עטעווארּפראפ ןוא טרָאט ,שיפ ןוא שיילפ עטלגערּפעג ןופ ןכורעג
 -שאמָאר ןוא ןענאּפלוט-דלעפ ןופ ךעייר ןטימ ךיז ןשימ סָאװ ,סנפנארב
 יד ןופ גנוגרָאזאב ןעמוקאב ןגעלפ גנווב רעד ףא עלא לַײװ ,סעק
 גָאט ןצנאג א .ּפעטס ןבלעז םעד ןיא ןעמולב ןסַײר ןוא ןעמָארק עבלעז
 ןוא ,רעטצנעפ ןוא ןריט ענעפָא טימ רעזַײה יד ןיוש ןעייטש ךָאנרעד
 םינייכש --- טשרעוצ :טסעג זַײװסעטּפָאכ םורא ןעייג בוטש וצ בוטש ןופ
 ,ןרעינעשזניא וצ ןרעינעשזניא ,רעטעברא וצ רעטעברא ,םינייכש וצ
 ןַײז טגעלפ רעזַײה עלא ןיא .םענייניא טשימעגרעביא עלא --- ךָאנרעד
 .רעדיל עקידװעטמָאי ךיז ןרעה רעטצנעפ עלא ןופ ןוא ,קישאר ןוא לופ

 ןטרעפ ןַײז ףא ןסעזעג ןיוש גרעבנעזָאר זיא ,ַיײרד רעגייזא ,גָאטאב

 טראוועג ןוא רעכעב םענרעבליז א טנאה ןיא ןטלאהעג טָאה רע .טיזיוו

 -ָאּפנַײא ךיז טנָאקעג טינ טָאה סָאבעלאב רעד .טסָאט ןכעלטנדרָא ןפא

 לַײװרעד טאהעג טָאה גרעבנעזָאר ןוא ,טסעג עקילָאצליפ יד טימ ןער

 טינ םיא טָאה רעטיוװעג א ןופ ראפעג יד ןרעלק וצ ףא טַײצ גונעג
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 -ָאפ עיניל עקיטלָאװכיױה יד זא ,טסּוװעג טוג טָאה רע .ורוצ טזָאלעג
 טעברא רעלאמרָאנ ריא ראפ סעַײרכא יד .טנָאמער ןלאטיּפאק א טרעד
 םעד וצ ןעמ ןָאק םורא ןכָאװ ייווצ ןיא יו רעירפ ןוא ,םיא ףא טגיל
 ןופ ןוא רעטיוועג ןטצעל םענופ לַײװ ,ןעמענ טינ ךיז טנָאמער ןקיזָאד
 .אב טָאה רע .טקייװעצ ןיראטש דרע יד זיא סנגער עקידגנילירפ יד
 .רעכעב ןַײז ףא ןקוק ןעמונעג ןוא ןטכארט טינ םעד ןגעוו טציא ןסָאלש

 -עגסיוא םיא זיא -- ערענעלק ןוא ערעסערג -- סרעכעב עכלעזא
 םיוויורק יד אב ןוא ןעמאמ ןַייז אב ,טַײהדניק רעד ןיא לָאמא ןעז ןעמוק
 רע טעז סרעכעב עכלעזא .ךעלטעטש עשיניארקוא עטַײװ טציא יד ןיא
 רעכעב רעד .גנּווב רעד ףא ,וויטקעלָאק ןַײז ןיא סעכמיס ףא ָאד ךיוא
 -ניר ןופ טכעלפעג טצירקעגנַײא ןימ א טימ טקעדאב ןעוועג זיא רענַײז
 ענעטינשעגנַיײא ייווצ -- ןטַײז עדייב ןיא ןוא ,ךעלעדיירד ןוא ךעלעג
 ןטרידיסקָא ןכעלצראווש ןופ ךעלעמער עקידכעלַײק ייווצ ןיא ןשזאזייּפ
 -אב ךאווש ,ןסיײװ ןפא טלייטעגסיוא קראטש ךיז טָאה סָאװ ,רעבליז
 רָאנ ,ןשזאזייּפ ייווצ ןייק טינ ,ךעלטנגייא .רעכעב םענופ רעבליז ןטדליג
 ןקע ענעדיישראפ ןיא סאג רעבלעז רעד ןוא ןייא ןופ ןלעמעג ייווצ
 .רעטייוצ רעד ףא ענייא עכעלנע רעייז ,ןסאג ייווצ ןופ רעדָא ,עריא
 -ָאג עפראש טימ רעזַײה עקיקָאטשַײרד עכעלטע --- עלעמער ןייא ןיא
 א ךָאנ ןוא םערוט א .רעטצנעפ עלָאמש ,עכיוה טימ ,רעכעד עשיט
 (ןױהטָאר א רעדָא ץאלאּפ א) עדַײבעג רעכַיײר א ןופ לקניוו א .םערוט
 ןבעל ןוא רעסאוו ךעטעש א ,לאוו-טָאטש א ךָאנרעד ,ץיּפש ןכיוה א טימ
 טלעטשעגרָאפ זיא ןיורק עצנאג ןַײז סָאװ ,םיוב ןימ רענדָאמ א לאוו םעד
 רעבלעז רעד -- עלעמער ןטייווצ םעניא .טאלב ןייא ןופ םרָאפ רעד ןיא
 טימ ןוא .םיא רעביא קירב א ןופ ןבלעוועג טימ רָאנ ,רעסאוו ךעטעש
 .סמערוט עקידכעציּפש ןוא רעזַײה עכלעזא טקנוּפ

 טמאטש ןענאוונופ :טכארטעג טָאה ןוא טקוקעג טָאה גרעבנעזַאר
 -עגרָאפ ָאד זיא טָאטש עכעלרעטלאלטימ עכלעוו ?לעמעג עקיזָאד סָאד
 -רעטסמא ץלא ןופ רעכיג ?םאדרעטסמא ?ןלעק ?גרובסנעגער ?טלעטש
 ןבָאה סָאד .ןדימשדלָאג עשידִיי ענַיײז טימ טסּוװאב ןעוועג זיא סָאװ ,םאד
 ןוא .רעבליז ןיא טָאטש רעייז ןטינשעגניײרא לָאמ עלא ראפ לָאמ ןייא ייז
 זא ,ךעלגעמ .רעהא זיב רעכעב וצ רעכעב ןופ עשורעיעב יז טייג יוזא
 ןופ טנעה יד ןיא ןלאפעגנַיירא לָאמ ןייא טינ זיא לעמעג עקיזָאד סָאד
 -ָאמ עַײנ ןגָארטנַײרא ךעיוקעב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סרעטסַײמ עלאינעג
 ןעגנּוװצעג ייז טָאה עיצידארט עקיליײה יד רָאנ ,טלאהניא ןַײז ןיא ןוויט
 ,לעמעג עבלעז סָאד לָאמ עטסטנזיוט סָאד ןרעזאכרעביא

 -- בוטש ןופ טָאבעלאב רעד .ליטש ןרָאװעג םעצולּפ זיא רעמיצ ןיא
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 טָאה גנּויוב רעד ןופ ףעש רעד ןוא ,ןכייצ א ןבעגעג טָאה --- ווָאמיסינא
 ;טסָאט א ןפורעגסיוא גָאט ןקיטנייה ןיוש לָאמ ןטלפיוו םוצ

 !ןכָאצינ רעזדנוא ראפ --
 -מיראב רעד ,ָאטעבמָאגאמלאשזד ןסעזעג זיא ןגרעבנעזַאר ןגעקטנא

 -עמ-סטעברא עשיווָאנאכאטס ןופ רָאטקורטסניא רעד ,רעבערגדרע רעט
 ןוא גנאל יוזא טקנוּפ ןעוועג זיא סוָאטעבמָאגאמלאשזד רוגיפ יד .ןדָאט
 ןוא ליומ ןשירפ ןַײז ןופ לכיימש רעדעי רָאנ ,ןעמָאנ ןַײז יוװ ,ןגיוצעגסיוא
 -ןעזָאר .ןייכ ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג זיא ןגיוא עלעקנוט עגנאל יד ןופ
 .םיא טימ ןעמאזוצ ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא לָאמ ןייא טינ זיא ןגרעב
 זא ,טסּוװעג טָאה רע ןוא ,שעפענ-סאוואהא טאהעג ביל םיא טָאה רע
 ךיז ייז ןבָאה רעבירעד .רעקינייוו טינ ביל םיא טָאה וװָאטעבמַאגאמלאשזד
 ןעירשעג קידנכאל ייז ןבָאה ,ןגָאז וצ סָאװ קידנסיװ טינ ,ןוא טקוקעגנָא
 :שיט ןרעבירא ןרעדנא םוצ רענייא

 !שטיווָאמארבא ףיסָאי --
 !װָאטעבמָאגאמלאשזד ---
 .שטיװָאפעזָאי רעינעשזניא-טּפיוה רעד ןסעזעג זיא ןגרעבנעזָאר ןבעל

 :ןגרעבנעזָאר אב טגערפעג טָאה רע
 עז רעזַײה עלא ןיא ?ךעלרעכעב יד טָא רעהא ןעמוק ןענאוונופ ---

 .ךעלרעכעב עכלעזא טקנוּפ ךיא
 :טגָאזעג ןוא ןָאטעג ךומש א טָאה גרעבנעזָאר
 !עטסָאבעלאב רעד אב טגערפ --
 ;ןשטיװָאפעזָאי וצ ןעַײרש ןבױהעגנָא עלא ןבָאה לָאמאטימ
 !טסָאט א ,שטיליא םארבא !טסָאט א !טסָאט א --
 :טרעפטנעעג טָאה שטיווָאפעזָאי ןוא
 ךיז ןענָאק ייז .ןטראוו ייז ,טמוק .סוָאנָאזאס יד אב ,ָאד טינ --

 .ןקידיילאב
 יו ,שיילפ טרעכיירעג טגנאלרעד ךיוא ןעמ טָאה סוװָאנָאזאס יד אב

 טגנאלרעד ןעמ טָאה ןפנארב ןטסָארּפ טָאטשנָא ןוא ,סווָאמיסינא יד אב

 םענרעזעלג ןעיולב א ןיא ןסָאגעגנָא ןעמ טָאה ןגרעבנעזָאר .עקווָארבוז

 "עג זיא רע .שיט ןפא ןעוועג ךיוא זיא רעכעב "ןַײז; רעבָא ,לקעשילעק

 רעצנאג רעד טימ טנַײשעג טָאה ןוא ןיקסװָארטסָא ןגעקטנא ןענאטש

 ןגרעבנעזָאר ןבעל זיא ראפרעד .סמערוט עקיציּפש ענַײז ןופ טכארּפ

 -עגּפָארא טָאה עמ זא .סקעבעג טימ לופ ,רעלעט רענייש א ןענאטשעג

 ראפ ןָאטעג ץנאלג א רעלעט רעד טָאה ,טרָאט לקיטש עטצעל סָאד ןעמונ

 ןענאטשעג זיא ףיוה ןטימניא .ףיוה רעטרעטסאלפעג א יװ ,ןגיוא ענַײז

 -טיור ענַײז ןופ דנעלב ןלופמור םעניא ,רעביג א -- ןָאה רעקיטכערּפ א

 םענעלָאטש א טימ ,טסורב רעקיטפערק א טימ ,ןרעדעפ ענעדלַאג-ןירג
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 םענעסָאגעגנָא-טיױר ןשירעגירק א טימ ,זדלאה םענעגיובעגסיוא-ץלָאטש
 ,טַײקנײש רעמאזיורג רעצנאג ןַײז ןיא ,רעפמעק א ןָאה א -- םאק

 -גייא טימ סעלאיּפ עיולב-לעה ענייש ןענאטשעג ךיוא ןענַייז שיט ןפא
 ,סטכאמעג

 רימ ןיהּוװ --- ,שטיװָאפעזָאי טגָאזעג טָאה -- ,ךאז עכעלרעדנּוװ א --
 -רעכעב עכלעזא ןוא רעלעט עכלעזא ןאראפ םוטעמוא ןענַײז ,טינ ןעמוק
 ?ןטיײטאב סע לָאז סָאװ .ךעל

 :טרעפטנעעג רעדיוו טָאה גרעבנעזָאר
 !עטסָאבעלאב רעד אב טגערפ --
 ןוא טצעזעגרעדינא ךיז שטיװָאפעזָאי טָאה טסָאט ןכעלטנדרָא ןכָאנ

 -עגנָא ןיוש ךיז רע טָאה לסיב א .עטסָאבעלאב רעד וצ ןגיױבעגנָא ךיז
 ,סעפעג םענופ דָאס םעד ןייגרעד יונעג טלָאװעג רעבָא טָאה רע .ןסיוטש
 טָאה ןאמ רעד .ןענאטשראפ יוזא טינ םיא טָאה ,עטסָאבעלאב יד ,יז רָאנ
 -נימ ןטיול ןוא ,ריביס ןיא לפרעד א ןופ טכארבעג רעהא גנאל טינ יז
 ןשוק ךיז טפראדעג עטסָאבעלאב יד טָאה ,ףרָאד ןקיזָאד םעד ןופ געה
 רעקיטרָאד רעד טרעדָאפעג טָאה יוזא -- םַיאכעל ןדעי ךָאנ טסעג יד טימ
 עריא ןשטיװָאפעזָאי ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא ןענאטשעגפוא זיא יז .טעקיטע
 טמוק סָאװ ,ןעמונאב טינ רע טָאה עליכטאכעל .ןּפיל עשרעדניק עקכוּפ
 .עטסָאבעלאב רעד טימ טשוקעצ ךיז ןוא ןענאטשראפ דלאב רָאנ ,רָאפ ָאד
 .עינַאמערעצ רעקיזָאד רעד ףא טסנרע סיורג טימ טקוקעג ןבָאה עלא

 רע :טגערפעג טינ רעמ שטיװָאפעזָאי ןיוש טָאה סעפעג םעד ןגעוו
 ענייא סעטסָאבעלאב יד ןעַײל סעכמיס ףא זא ,לכייס ןפא ןלאפעג זיא
 ,ןייטשראפ רעסעב ךָאנ לָאז רע יידעק ןוא .סעפעג סָאד רערעדנא רעד
 ןטכָאלפעג א סנאהאק יד וצ געוו ןפא טגנאלרעד םיא גרעבנעזָאר טָאה
 .ערעדנא טימ ךַײלגוצ ןגָארטעג סע טָאה רע ןוא ,רעלעט טימ לשיוק

 טָאה'ס .טלאק ןעוועג ןסיורד ןיא ןיוש זיא סנאהאק יד וצ געוו ןפא
 -אטשעג זיא למיה ןטרָאלקעגסיױא ןפא ןוא ,טניו רעקראטש א ןזָאלבעג
 ןדנאר ענעניפאראּפ טימ עלעראמכ סַייוו:טכידעג א ןגיוצעגסיוא ןענ
 :טגערפעג טָאה שטיװָאפעזָאי .ןָאטעג רעטיצ א טָאה גרעבנעזָאר

 ?גנונעדרָא ןיא טרָאד ךַײא אב זיא *ןראּפשנָא, יד טימ ---
 ;טרעפטנעעג טָאה גרעבנעזָאר
 ,טַײז א טימ ןייגכרוד ךָאנ ןָאק רעטיוועג רעד --
 טרעכירעג טגנאלרעד לָאמארעדיו ןעמ טָאה סנאהאק יד אב

 רעד .ןזיורדליוו טימ טעווארּפראפ ןעוועג זיא ןפנארב רעד ןוא ,שיילפ
 רעד ,ןגרעבנעזָאר ןבעל ןענאטשעג רעדיוו זיא רעכעב רעמאדרעטסמא
 -למיה יד ןיא ןוא ,ךעלעדער-טשרּוװ גראב א רעטנוא ןגעלעג זיא ןָאה
 ,טָאּפמָאק טגנאלרעד ןעמ טָאה סעלאיּפ עיולב
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 סָאװ ,ןפנארב סרעכעב עכעלטע יד ךָאנ דימ ןסעזעג זיא גרעבנעזָאר
 -װעטמָאי-װערע ערעווש יד ךָאנ ןוא ,ןעקנורטעגסיוא טאהעג טָאה רע
 .ןפָאלשעגסיוא טינ טכער ךָאנ ךיז רע טָאה ייז ךָאנ סָאװ ,סעטכאוו עקיד
 -ראטימ ןוא טנַײרפ ,םינייכש יד ןשיווצ טסערּפראפ גנע ןסעזעג זיא רע
 -טנעָאנ רעשיוויורק רעייז ןופ טעטסעּפעצ ןוא דלימ ץראה סָאד ,רעטעב
 ,טעברא רעד ןיא סרעגייצ עטוג יד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .טַײק
 ,טַיײקנדיײשאב ןַײז ןופ ןוא ,ןבעגעגּפָא םיא טָאה'מ סָאװ ,דעװַאק םענופ
 ךיז טָאה םיא .ןעמענרעביא ךיז ליפוצ טביולרעד טינ םיא טָאה סָאװ
 ןטמיראב םאב יװ ,םענָאּפ סעמינעב א טנעמָאמ םעד ןיא ןבָאה טסולגעג
 רעייז זיא םיא .לאנרושז א ןיא טנַײה ןעזעג טָאה רע סָאװ ,טסינאיּפ
 זיא רע ןוא .ןעמערב עדנָאלב יד טימ םענָאּפ ןגייא ןַײז ןלעפעג טינ
 ןקירָאהצראװש םענופ עזַאּפ רעקידוװעגיב רעד ןיא רעבירעד ןסעזעג
 ןוא ןּפיל יד ןופ ןקע יד אב ךעלבירג עכלעזא טקנוּפ טימ ,טסינאיּפ
 -רעסיוא ןַײז ןופ גנורעדנע עקיטכיוו יד ןעעז עלא זא ,טכאדעג טָאה םיא
 -עגמורא ןבָאה ןַײזטסּוװאב ןקידלמערד-בלאה ןַײז ןיא .טיײקכעל
 -עג ךיז טָאה םיא .ןרעגאב עשרעדניק ענעסעגראפ גנאל טעשזדנָאלב
 -עג טָאה רע .ןשימנַײרא ךיז ץלא ןיא ,ךיז ןקילייטאב ץלא ןיא טסולג
 םעניא ןכירקנַײרא טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,רעכעב ןפא טקוק
 -בָאש א ףא ןעגנירּפשּפָארא ,זױהטָאר םענופ רעטצנעפ ןכיוה ןלָאמש
 -ידכעציּפש רעטצינשעג א ךרוד ןייגסיורא ,ליד ןטרעטסאלפעג-טערב
 ןרעטנוא ךיז ןצעזרעדינא ,ךעטעש-רעסאוו םעד ןייגרעבירא ,עקרא רעק
 ..."לאוו; ןבעל םיוב ןקיטאלבנייא

 :טכארטעג טָאה רע
 ןדיי ףא סעפידער ןופ רעטרע -- אצנעגאמ ,סמרָאװ ,גרובסנעגער

 ?ןעוועג סָאד זיא ןעוו ...טַיײקיטפאהדנאטש רעראברעדנווו רעייז ןופ ןוא
 ,קענאדַײמ -- טציא ןוא ..טַײצ רערעַײנ רעד ןיא ?רעטלאלטימ ןיא
 -עג ןופ דאשט רעכעלקערש א -- םעלא םעד רעביא ןוא ...םיצנעװסָא
 טימ קיטַײצנײא ןוא ,ןסקאוועג ןיב ךיא רָאנ .בַײל ךעלשטנעמ טנערב
 -עג יד טפַײרעג ןוא ןסקאוועג דרע רעד ןופ לטסקעז א ףא זיא רימ
 ,טַײקיטכער

 טּפעלשעג םיא טָאה עמ .טדערעג םיא וצ ןעמ טָאה ןטַײז עלא ןופ
 ;לברא יד ראפ

 !טסָאט א ,שטיווָאמארבא ףיסָאי !טסָאט א ,גרעבנעזָאר --

 -ָאפעזָאי רעִירפ יװ טקנוּפ ,טגָאזעג ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע

 :שטיוו
 !זדנוא ףא ןטראוו ייז .טמוק .סָאקנעלאב יד אב ,ָאד טינ --

 :עזרעד קערש טימ גרעבנעזָאר טָאה ,קענאג ןפא סיורא זיא'מ זא
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 -טג רָאלק ,עיולב ייוצ למיה ןפא ןענאטשעג ןענַײז ןגעקטנא ךַײלג
 --רענרעה עפראש טימ ןוא "סיפ, עבָארג טימ ,"סעלדאווָאק, עטנכייצ
 -ָאפעזָאי ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע .ייז ףא ןעווָאק ךיז לעטש שטָאכ
 ,טסייה סָאד -- ןגיוא יד טערומשזעגוצ טָאה שטיוװָאפעזָאי ןוא ,ןשטיוו
 .ןענאטשראפ טָאה רע

 -קעווא ךיז טָאה ןוא עיצקעריד ןיא קעווא ףעקייט זיא גרעבנעזָאר
 ערָאלק ייר א ןעמוקאב רע טָאה ןכיגניא .ןָאפעלעט םאב טצעזעג
 ןענַיײז ייז זא ,טרינַאפעלעט ןעמ טָאה סעיצנאטסבוס יד ןופ .סעִידעי
 םענופ .ןסיו וצ ןבעג ןעמ טעװ טױנ א ןיא זא ןוא ךאוו רעד ףא
 טיירג זיא עדאגירב א זא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה "שזאטנָאמָארטקעלע;
 עטייווצ א ןעלמאזפיונוצ ןעמ ןָאק טונימ 15---10 ראפ זא ,רָאפסיורא םוצ
 קידנעטש ןענַײז ייז זא ,טרעכיזראפ ןבָאה רעשעלרעַייּפ יד ;עדאגירב
 ייוצ -- ?טסעי; ;טרעפטנעעג ןעמ טָאה שזאראג םענופ ;ךאוו רעד ףא
 ."שזאטנָאמָארטקעלע; םוצ ענייא ןוא זיוה סָאקנעלאב וצ סענישאמ

 טָאה ,עיצקעריד רעד ןופ ןייגסיורא טפראדעג טָאה גרעבנעזָאר זא
 ןעוועג זיא סיורג יוזא --- ,ריט יד ןענעפע טנָאקעג טינ ןיילא ןיוש רע
 ןסַיײרסױרא ןפלָאהעג םיא טָאה רָאיטכאוו רעד .ןסיורד ןיא "עגראש; יד
 עלא ןוא ,ּפמָאל רעד טנערבעג טָאה סָאקנעלאב יד אב .סאג ןיא ךיז
 ."עגראש; רעד ןופ ליוהעג םעניא ךיז קידנרעהניײא ,ליטש ןסעזעג ןענַײז
 טצעזעגקעווא ךיז טָאה גרעבנעזָאר .רעטצניפ קראטש ןרָאװעג זיא'ס
 .ןָאפעלעט רעד ןענאטשעג זיא'ס ּוװ ,רעמיצפָאלש ןיא ןָאקנעלאב אב
 -נילק ןביוהעגנָא טָאה'ס ןוא ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןייש יד זיא םעצולּפ
 :ןדלָאמעג ןעמ טָאה עיצנאטסבוס א ןופ .ןָאפעלעט רעד ןעג

 !דרע --- רעדיפ ןטפניפ ןפא ---
 :רערעדנא רעד ןופ ףעקייט ןוא
 !דרע --- רעדיפ ןטנַיײנ ןפא ---
 יד .עיניל רעקיטלָאװכױה רעד ףא עיראווא ןא :טַײטאב טָאה סָאד

 .דרע רעד ןיא טרירעגנָא ץעגרע ךיז ןבָאה ןטָארד
 .ןרָאפּפָא םוצ טיירג ןענאטשעג ןשטנעמ עכעלטע ןענַײז דלאב
 ;טגָאזעג טָאה שטיװָאפעזַאי
 עלא ףא ןרעטעװ עלא ןיא ךרוד טייג רע .?סיליוו, ןַײמ טמענ --

 ,ןײגכָאנ םיא ןלעװ סענישאמ עקירעביא יד .ןגעוו
 -מוא ךיז םעצולּפ גרעבנעזָאר טָאה ןישאמ ןיא ךיז ןצעז םאב ןיוש

 -ָאפ ןיא ןעגנאגעג קירוצ רע זיא ןגערסקאלש ןרעטנוא ןוא ,טרעקעג
 רעד ןעגנאגעג זיא לטנאמנגער א ןיא םיא ןגעקטנא ךַײלג .רעמיצרעד
 :ןעירשעגסיוא רָאנ טָאה גרעבנעזַאר .רעבערגדרע רעטמיראב

 !װַאטעבמָאגאמלאשזד --
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 -אמלאשזד, ;סייהעג טָאה סָאד .ךאס א רעייז טיײטאב טָאה סָאד
 ,ריד ןָא ןרָאפקעװא ןסילשאב טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא ,ָאטעבמָאג
 ,ךאפ רעדנא ןא רָאג ןופ רעבערגדרע ןא טסיב וד ,טוג רעייז סייוו ךיא
 ןעמ טבָארג יו :ערעװש טסרעסיא ןא עגאל יד רעבָא זיא רימ אכ
 "?דרע רעטקייוועצ אזא ןיא *ןראּפשנָא; יד ןיירא

 :טרעפטנעעג ןוא ןענאטשראפ ךַײלג טָאה ווָאטעבמָאגאמלאשזד
 !שטיווָאמארבא ףיסָאי --
 .טליטשעגנַיײא ךיז טָאה "עגראש. יד .ןרָאפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז

 -עג ןוא טנעט ןיא טּפאלקעג טָאה ןגערסוג רעטכידעג רעקינַאטניא ןא
 ןטכיולאב ןבָאה ןצילב עצרוק ,עקידנרָאפ יד ףא טַײז רעד ןופ טצירּפש
 ןטַײקירעװש עסיורג טימ ןענַײז סענישאמ ייווצ יד ןוא ,"סיליוו; םעד
 -אמ יד ןענַײז עיניל-ןאב יד ןרָאפרעבירא םאב .ןטניה ןופ ןרָאפעגכָאנ
 -יוע ןיא טצעזעגנַיײרא ךיז טָאה רעצעמע ןוא ,ןבילבעג ןייטש סעניש
 טנעָאנ א ןוא ,ךיז ןבעל טפאשגנע ןא טליפרעד טָאה גרעבנעזָאר ."סיל
 םיא טָאה ,ןפנארב-ןזיור טימ ןוא ןגער טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,לָאק
 :טגָאזעג

 .שזאטנָאמָארטקעלע ןופ עדאגירב יד טכארבעג כָאה ךיא --
 ,ךעצַאגרענע םענופ גרָאטראּפ רעד -- ווָאמיסינא ןעוועג זיא סָאד

 ,ץראה סגרעבנעזָאר ןופ ןלאפעגּפָארא ןענַיײז לָאמאטימ רענייטש ןעצ
 עדאגירב יד ייז טעוװ יוזאיו :ןגרָאז ענייא ןיא ןסעזעג רע זיא רעהא זיב
 זיא רע .טכער ןעוועג ץלא ןיוש זיא טציא ?רעטצניפ רעד ןיא ןעניפעג
 -ראטימ ןוא טנַײרפ ןשיװצ טסערּפראפ גנע ,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג
 ,עיראווא ןא ןרידיווקיל עטנעָאנ ענַײז טימ ןרָאפעג זיא רע -- ,רעטעב
 טינ טשינרָאג ךיז טָאה ןליוו ןוויטקעלָאק םענעסָאלשעג אזא ןגעק ןוא
 רעד .ךעלטימעג ןוא םעראוו ןרָאװעג זיא םיא .ןלעטשנגעק טנָאקעג
 ךָאנ זיא עיראוא רעד ןופ טרָא ןזיב ,טנעט ןיא טקױּפעג טָאה ןגער
 ןטכארט ןעמונעג רעדיוו גרעבנעזָאר טָאה קידנליװ טינ ןוא ,טַײװ ץנאג
 ...רעכעב ןפא לעמעג םעד ןגעוו

 טרעטנַאלּפעג םיא אב ךיז טָאה -- ...דנאלשטַײד ,עינאּפש ,םיור;
 יד ..םאד-סעלילא ,ןעמָארגָאּפ ,םיכוקיו עפראש -- ,ּפָאק ןדימ ןיא
 -"יבאל רעכעלקערש א -- ןפורעג רעטעּפש סָאד ןעמ טָאה ?עגארפ-ןדִיי;
 .רעטסנעּפשעג ערעטצניפ לקניוו ןדעי ןיא טרעיולעג ןבָאה'ס ּוװ ,טניר
 "יטכיל א רעהא לָאמא ןעגנירדכרוד טצוו'ס :טכאדעג ךיז טָאה טלמעד
 "?ןוז יד רעהא ןעוו ןעמוק טעוו'ס ,לארטש רעק

 ,לָאק סווָאמיסינא טרעהרעד םעצולּפ ךיז טָאה -- ,טגָאט סע --
 עלא ןוא ,טנעט ןרעטנוא ןופ ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא טָאה רע

 םוצ ןעגנאגעג לענש זיא רעטיוועג סָאד .ןָאטעגכָאנ דלאב םיא ןבָאה
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 -אב ןטימניא טגָאטעג טָאה'ס --- רערעלק ןרָאװעג זיא למיה רעד .ףָאס
 ,ענעסירעצ ,עצראווש ןעמווושעג ךָאנ ןענַיײז למיה םענירג ןרעביא .גָאט
 ךיז טָאה ,ןסירעגּפָא ךיז טָאה עראמכ אזא זא .סעראמכ עקירעדינ רעייז
 .ןיירא ןישאמ ןיא ךַײלג יז טלאפ טָא זא ,טכאדעג

 װערַײמ ףא ןענאטשעג ןיוש זיא ,געוודייש םוצ ןרָאפעגוצ זיא'מ זא
 רעד ןופ ןרוטנָאק יד ןעזעג רָאלק טָאה עמ ןוא ,ןוז ענעשעמ ענירג א
 .עיניל רעקיטלָאװכיױה

 טזָאלעצ ךיז ןבָאה ןוא סעּפורג ףא טלייטעצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד
 .עיראווא רעד ןופ טרָא סָאד ןכוז עיניל רעד סיוגנעל

 -אטשעג זיא ןראּפשנָא יד ןופ רענייא :ןענופעג דלאב סע ןבָאה יז
 ךָאנ רעטייווצ רעד ,ןטָארד יד ןגיוצעגנָא קראטש ,ןגױבעגנָא םיוק ןענ
 -רעפ רעד ,דארג 20 ןופ לקניוו א רעטנוא ןגױבעגנָא ןעוועג זיא םיא
 "אילָאזיא יד ,טנערבענּפָא ןעוועג זיא רע .דרע'רד ףא ןגעלעג זיא רעט
 ,ןצלָאמשעצ סרָאט

 -נָאמער םאב טעבראעג ןשטנעמ יד ןבָאה טכענ ַײרד ןוא געט ַײרד
 ..עיניל עקיטלָאװכיױה יד ןריט

 רעד ןיא ןעגנאגעגנַײרא גרעבנעזָאר זיא טכאנראפ א םענייא ןיא
 -נייא טנעוו ַײרד יד ןשיוצ טָאה רע ּוװ ,עדַיײבעג רעטיובעגסיוא-בלאה
 ,דימ ךעלקערש ןעוועג זיא רע .רעטעברא יד ראפ רעמיצסע ןא טנדרָאעג
 ןפא טצעזעגרעדינא ךיז טָאה רע .םייל ןיא טרימשעגסיוא ןוא ןסקאוואב
 -עגכרוד םיא אב זיא קנאדעג ןיא .טנאוו רעד ןָא טראּפשעגנָא ךיז ןוא ליד
 :טכארטעג טָאה רע .געט ַײרד עטצעל יד ראפ ענעעשעג סָאד ןפָאל
 -ריטנעמעצ-טסעפ ןייא ...שטיווָאפעזָאי ,וָאטעבמָאגאמלאשזד ,ווָאמיסינא
 .ןפָאטש ענעדיישראפ ןופ טשימעג ,טינארג -- עכָאּפשימ עשיטעווָאס עט
 עסיורג יד ןיא ןצלָאמשעגפיונוצ ,טינארג לקיטש א ףא ּפָאק ןַײמ טגיל טָא
 ,סע רעטעמשעצ ווּורּפ --- ,טלעוורוא רעד ןופ ןרעַייפ

 זיא גנויוב רעד ןופ .גנוגעוואב א טרעהרעד ךיז טָאה ריט רעד אב
 רעהא םיא טָאה עמ .קינשזאטנָאמ רעטמיראב רעד --- ןאהאק ןעמוקעג

 ,רעמע ןא ךיז טימ טכארבעג טָאה ןאהאק .עיצאטלוסנָאק ףא ןפורעגסיורא

 קידנגיילוצ ,ריט רעד אב ךָאנ ןעירשעגסיוא רע טָאה --- !סורג א --

 ןבָאה סָאד טָא ןוא ,סושער רעַײא ןיא ןעמוקעג --- .ףיילש םוצ טנאה יד

 ,רעבַײװ יד טקישעג ךַײא
 טקעדעגוצ ןעוועג רע זיא ןביוא ןופ --- סקעבעג ןעוועג זיא רעמע ןיא

 טָאה ןוא רעלעט םעד ןעמונעגּפָארא טָאה גרעבנעזָאר .רעלעט א טימ

 א םיא טָאה ףיוה רעטרעטסאלפעג רעטיירב א .םיא ףא ןָאטעג קוק א

 רעביג א ןָאה א ןענאטשעג זיא ףיוה ןפא .ןגיוא יד ןיא ןָאטעג קסאילב
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 ןַײז ןרעדעפ ענעדלָאג ןירג טיור ענַײז ןופ דנעלב ןלופמור םעניא

 -רעק רעצנאג ןַײז ןוא ,טגנערטשעגנָא ןעוועג זיא טסורב עקיטפערק

 -סיוא ןעוועג טיירג זיא סָאװ ,ןרָאה רעקיטכעמ א יװ ,ןגיובעגסיוא רעּפ

 ןכָאצינ !ןכָאצינ :טלעוו רעצנאג רעד ףא ערוסב א ןעַײרש

 -עצ טָאה עמ ןוא ןסע ןעמוקעג ןענַײז רעטעברא יד זא ,ןכיגניא ןוא

 -עגפוא גרעבנעזָאר טָאה ,ךעלדנעק ןוא רעכעב ןיא עקשאמ יד ןסָאג

 :טנָאזעג טָאה ןוא רעכעב רעמאדרעטסמא ןטלא םעד ןביוה

 "דנוא ראפ .טסָאט א ןבילבעג קידלוש ךַײא ןיב ךיא !םירייוואכ ---

 !םזישאפ ןרעביא ןכָאצינ רעז

 -כעציּפש יד רעטניה ןופ ןָאטעג לארטש א טָאה דלָאג עטלא סָאד

 א ןבָאה סעסיוק קילדנעצ עכעלטע ןוא ,רעכעב ןפא סמערוט עקיד

 .רעבליז ןטעדליגאב םעניא ןָאטעג גנולק
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 רעֶקנאילָאּפ לשרעה
 ןילרעב---ענשזאוד

 "ןוא-ףניפ ַײמ ןטשרע םעד ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא
 טבייה סע ןעװ .םענַאּפ ןייש א טאהעג ןילרעב טָאה ,רָאי ןטסקיצרעפ
 רעלטיה ףלָאדא רָאטײרפעי רענעגושעמ רעד רעווייק םענופ ףוא ךיז
 ןעמונעגנייא לָאמארעדיוו רע טלָאװ ,ענידעמ ןַײז ףא קוק א טּפאכ ןוא
 א ןיא יװ ,ןעװעדרָאמ ןביוהעגנָא םיא טימ טלָאװ'ס ,ענושעמ-עסימ א
 .סעכָאדאק

 ,ןטַײז עלא ןופ טנערבעג טָאה ןילרעב
 ,ענשזארד ןופ לעװַאק רעד ,גרובזניג םָארווא רעזדנוא זא ,עשָאקשינ

 ףא ןיוש ךיז ריא טגעמ ,טנערבעג טוג טָאה ןילרעב זא ,ךַײא טגָאז
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 ןעוועג לָאמא זיא רע :טרָאװ ןפא ןביילג םיא ריא טגעמ .,ןזָאלראפ םיא
 א זיא ןוא לטעטש ןיא קינראשוָאּפ א טסייה סָאד ,רעשעלרעַײפ א
 ...עפיירס א ףא ןוויימ רענַײפ

 -רעבָא ןוא סרָאטיײרפעי ענעקָארשרעד טיוט ףא ,עקיטיוק ,עסעִימ
 ,עניירמוא ןוא רעירא ענייר --- םיליירענעג ןוא ןועציפָא ,סרָאטיירּפעי
 רעטסכעה רעד ןופ ךעלעשטנעמרעביוא ,רעירא לטרעפ ןוא עבלאה
 רעביא טרישראמ קידרענָאה יוזא גנאל טינ טשרע ןבָאה סָאװ -- ,עסאר
 ,"!רעלטיה לַײה; :טעווערעג ןוא עּפָאריא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןוא טעוועבארעג ,ןדנוצעג ןוא טעליוקעג ,*!סעללא רעביא דנאילשטיוד;
 יד ןופ ןכָארקעג טציא ןענַײז ,טקיטשעג ןוא טעדנעשעג ,טעטכינראפ
 ןוא עטעילעמשטירּפ ,סרעקנוב ןוא רעכעל יד ןופ ,ןביורט-עיצאזילאנאק
 ןוא ,טנעה ענעביוהעגפוא יד ןיא סעטאמש עסַײװ טימ ,עטעשולהירּפ
 ןיא ןעמענ ןוא ןבָאה סענָאמכאר ייז ףא לָאז עמ ,ןטעבעג ךעבענ ךיז
 זיא עמ ,טשינ ייז טעּפעשט :ךעלעמַאשענ יד ,ןבעל סָאד ןעקנעש ,ןעלּפ
 טיג עמ ..,טרילוטיּפאק עמ ...טוּפאק רעלטיה ...קידלוש עמָאשענ יד טָאג
 "עשטראפ טינ ךיז רעדניק-סדניק ןגָאזראפ ןיוש טעװ עמ ...רעטנוא ךיז
 ...דנאלסור טימ ןעּפ

 עטעגראהעצ יד וצ טעילוטעג דעכאּפ ןוא קערש ןופ ךיז ןבָאה ייז
 לָאז עמ יבא ,דרע יד ןעזירה ,ךיוב ןפא ןעזױּפ ןעוועג טיירג ,טנעוו
 ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ייז טימ ןָאט טינ ,ןסיש טינ ,ןַײז ?ביומ ייז
 .ןשטנעמ עקידלושמוא ןענָאילימ טימ

 למיה רעד .ןטאמראה יד טמורבעג ןבָאה ןטַײז ענעדישראפ ןופ ןוא
 ןילרעב ןיוש טָאה עמ .רערידראבמָאב עשיטעווָאס טימ ןעוועג לופ זיא
 ןיא טליהעגנַײא ןעװעג זיא םורא רעצנאג רעד -- ןעזעגסיורא טינ
 ,ביוטש ןיא ,ךיור ןיא ,רעַייפ

 .טנערבעג ןַייפ ץנאג טָאה ןילרעב :ןעַיײרב וצ ךאס א ָאד זיא סָאװ ,ָאי
 ,עפיירס א פא ןוויימ רענעדלָאג א זיא ענשזארד ןופ גרובזניג םָארווא
 ןוא קינראשזָאּפ א ,רעשעלרעַײפ א ןעוועג לָאמא רע זיא טסיזמוא טינ
 ...סעפיירס טימ ...ןימ םעד טימ ןָאט וצ טאהעג

 ...ענשזארד עיצנאטס ...ענשזארד
 ריא טַײז רעשפע יצ ?לטעטש אזא ןופ טרעהעג רעשפע ריא טָאה

 ?ןרָאפעגַײבראפ סע
 ךיז ריא טפראד ,ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז ריא טָאה ,טינ רעמָאט

 -ָאעג רעד ןיא .ןריוװעגנָא טינרָאג טָאה ריא .ןצראה םוצ ןעמענ טינ
 רעבָא ,טרָא ןעעזעגנָא ןייק ענשזארד טינ טמענראפ ,טסּוװואב יו ,עיפארג
 -עװָאקעב רָאג א דָארג סע טמענראפ עמָאשענ סגרובזניג םָארווא ןיא
 רעד ןיא שטנעמ ןייא ןייק לַײװרעד ךָאנ טָאה ענשזארד ףא .ץאלּפ ןקיד

21 



 טקנעדעג גרובזניג םָארװא רעזדנוא .טגָאזעג טינ טרָאװ םורק א טלעוו
 -ראפ ,סעמָאכלימ ןריפראפ ןצעמע טימ לָאז ענשזארד זא ,טינ סעּפע
 .שעפענסעמגא ןצעמע ןפאש

 ?ענשזארד ןיא ןעוועג טינ לָאמנייק ,סע טסייה ,ריא טנַײז ,ָאי
 !דָאש א ?ןרָאפעגכרוד טינ טנעָאנ עליפא ,סָאוװ
 סע בוא רָאנ .סנטַיײװ רעד ןופ שטָאכ ןקוקנָא יידעק זיא ענשזארד

 ?ןכאמ ךַײא טימ רימ ןענָאק עשז סָאװ ,ןעמוקעגסיוא טינ ךַײא זיא
 ,ןכאז ךאס א לכיומ ךַיײא ןענַײז רימ יװ ,ןַײז לכיומ ןזומ ךייא רימ ןלעוו

 טינ ,עילָאדָאּפ רענייש רעד ןיא לטעטש ךעלנייוועג א ...ענשזארד
 טלייט טינרָאג טימ ...רעטסעינד םענופ טנעָאנ טינ ןוא גוב םענופ טַיײװ
 טימ ןוא טנאק םענעי ןיא ךעלטעטש ערעדנא ןופ סיוא טינ ךיז סע
 ענעי ןענעכער ןדַײס .טלעו רעד ןיא טמיראב טינ סָאד זיא טינגרָאג
 -ָאש סָאװ ,ןדַיי רענשזארד ןטימ ןוא שטַײד ןטימ עטכישעג עכעליירפ
 סָאד יװ ,עטכישעג יד ,ונ ?ןבירשאב ןייש יוזא טָאה םעכיילא-םעל
 -טכאנ ףא ןטעבעגנַײא ךיז ,ענשזארד ןייק ןרָאפעגּפָארא זיא לשטַײד
 -ונעג רעטעּפש ןוא סָאבעלאב ןַייז טימ טנגעזעגּפָא ךיז ךָאנרעד ,רעגעל
 ווירב טימ ןדִיי םעד ןטָאשראפ -- ןָאיצנאטס ןטוג ןראפ ןעקנאדּפָא ןעמ
 -טסאג רעד סָאװ ןוא ,סָאװ טסייוו ךעור רעד טימ ךעלקעּפ ,סעקראמ ןָא
 -סוא טפראדעג טָאה ,לזאמילש רעד ,ץעל רענשזארד רעכעלטניירפ
 טקישעגנַײרא םיא טָאה שטַײד רעד עכלעװ ןיא ,ךעלקעּפ ...ןפיוק
 טָאה עמ יװ ,ךעלרעדניק יד טימ וארפ סלשטַײד םעד ןופ ןטערטרָאּפ
 .רעביא םיא יידעק ,סעדָא ןייק ןפורעגסיורא רענשזארד םעד ךָאנרעד
 ,סורג ...א ןבעג

 טכאמעג טינ ריש םיא לשטַײד סָאד טָאה ךעלקעּפ ןוא ווירב יד טימ
 ןעמענ ןעמוקעגסיוא טינ ריש םיא זיא סע ןוא ןעיווע ןא ,ןצּפאק א ראפ
 ...רעזייה יד רעביא ןייג ןוא עברָאט א

 -סיוא ךַײא ןעמ זומ ,טדערעצ ןיוש ךיז ןבָאה רימ יוויוזא ןוא
 -ארד רעד טָא זא -- ןבַײלב סָאד לָאז זדנוא ןשיווצ --- ,דָאס א ןגָאז
 םָארװא רעזדנוא טימ טרעקעגנָא ךיז טָאה ,לזאמילש רעד ,ץעל רענשז
 -ָארעג םעד טימ ןוא רעטעפ רענעגייא ןא ,ווערָאק רעטַײװ א ןגרובזניג
 ןגיל ןייק לָאז עמ ,םָארָאדָאכ ןעגנאגעג טסלָאמאד זיא רעטעפ םענעט
 .עינרעבוג רעילָאדָאּפ ץנאג ,ןגָאז טינ

 ןעועג ךָאנ טַײצ רענעי וצ זיא גרובזניג םָארװא רעזדנוא ,סעמע
 ,טנרָאפ ןופ ןָאטס ןטימ ןסאג יד רעביא ןפָאלעגמורא ןוא קיצוצ א רָאג
 םעליוא רעד ןעוו ,סָארדראפ רעסיורג א ןעמונעגמורא םיא טָאה סע רָאנ
 ץעל םעד ,לזאמילש-םילש םעד רעטעפ ןַײז ןופ ןקעזיוכ ןביױהעגנָא טָאה
 םענעי ףא ןעוועג רע זיא ןגָארטעגפוא רעמ ךָאנ ןוא .סטכינעגיוט ןוא
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 סערָאצ עניוזא טאהעג טָאה רעטעפ רעד ןכלעוו רעביא ,לשטַײד ןטסיוװ
 ,..םיא ןופ טכאלעגּפָא יוזא טָאה עמ ןכלעוו בילוצ ןוא

 ענעי ןופ ,טסּוװאב יו ,ןטַײצ עלא ןופ ,ןעוועג זיא ענשזארד ןוא
 ןעוועג זיא לָאמא .ןשטנעמ א ןופ ןכאלּפָא טנעקעג טָאה סָאװ ,ךעלטעטש
 ליומ ןיא רעכאמקעזיוכ רענשזארד יד וצ ןלאפנַײרא ערָאצ עטסערג יד
 רעדָא ,בורג -ךלאק א ןיא ןלאפניירא רעסעב ןיוש ,ךיז טכאד .ןַײרא
 ...ןרעוו ןריובעג טינ ןצנאגניא

 ,טינ ןיוש טגערפ זיא ,עטכישעג אזא ןעמוקעגרעטנוא זיא ָאד ןוא
 -עג טָאה סיורג ןוא ןיילק ,טייק-ןוא-דניק .ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ
 ץלא ןוא ןטַײז יד ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה עמ ,רעטכעלעג ןופ טכַײק
 .רעטעפ סגרובזניג םָארװא טימ ןוא לשטַײד ןטימ עטכישעג רעד בילוצ

 רעד זא ,טסּוװעג טָאה רע שטָאכ .טכאלעג טינ טָאה םָארווא ,סעמע
 ךָאד ,ענשזארד ןיא טַײל ענַײּפ רָאג יד ןופ טינ ךיוא זיא רענַײז רעטעפ
 ףא טאהעג סענָאמכאר טעשָאּפ טָאה רע .סָארדראפ א ןעוועג םיא זיא
 ענשזארד ןזָאלראפ טזומעג רע טָאה טשינרָאג םענעי בילוצ סָאװ ,םיא
 ,טסקאוו רעפעפ רעצראווש רעד ּוװ ,ןיהא ןרָאפראפ ןוא

 -ניג םָארװא רעזדנוא טָאה ןשטַײד יד ףא ץראה עסעמע סָאד רעבָא
 -טלעוו יד טכָאקראפ ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטעּפש ךאס א ןעמוקאב גרובז
 טנערבעג ןבָאה סע .דָאב-טולב עקידעריומ א ןרָאװעג זיא סע .עמָאכלימ
 סעקילאק טימ ןרָאװעג טציילפראפ זיא טלעוו יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 ,םייה רעד ןופ ןסירענּפָא ןעמ טָאה ןשטנעמ ןענָאילימ .םימיוסעי ןוא
 ,טנָארפ ןפא ןבירטעג ןוא רעדלעפ ןוא ןטאטשראוו יד ןופ

 ענשזארד ןיא זא ,טנָאמרעד ךיז רעסייק רעד טָאה עקאט טלָאמעד טָא
 א ,רעשעלרעַײּפ לקיטש א ךָאנ וצרעד ןוא דימש א ,לאווָאק א טניווװ
 טימ ראווג א ,רענייב טימ ןאמרעגנוי א ,גרובזניג םָארוװא ,קינראשזָאּפ
 ןופ רָאנ לָאז עמ ,סע טסייה טנעה ,םִיאדָאי רָאּפ א ןוא סעציילּפ רַאּפ א
 א ןגייבסיוא עגער ןייא ןיא ךַײא ןענָאק טנעה יד טָא .ןרעוו טיהעג יז
 .ןעגנערטשנָא טינ קראטש עליפא ךיז ייברעד ןוא עוװָאקדָאּפ

 ןופ ּפָא םיא טסַײר רע ?רעסייק רעקיצרעהמעראב רעד טוט עשז סָאװ

 םענַייפ אזא ןָא ענשזארד רעביא טזָאל ,ןגרובזניג םָארווא ,עלדאווָאק רעד

 טקעטש ןוא ןטאט א ןָא -- ענַײז רעדניק יד ןוא קינראשזָאּפ א ןָא ,לאווָאק

 ,טנָארפ ןפא ּפָא םיא טקיש ,טנאה רעד ןיא סקיב א ןַײרא םיא

 -עג טינ גנאל ןעמָארװא רעזדנוא ןעמ טָאה עמַאכלימ ןופ עריוט יד

 רע .לָאמא ןופ טסּוװעג ךָאנ רע טָאה ,ּפעלק ןבעג וצ יוװ .ןענרעל טפראד

 טגעלפ רעצעמע ןעוו ,ןַײרא ןייצ יד ןיא ןעגנאלרעד ןייש ץנאג לָאמא טגעלפ

 טימ ןָאט וצ טאהעג ןעמ טָאה ָאד ,סעמע ...ןלאפאב םיוויורק ענַײז יצ םיא

 ,ןטאט ןַײז אב ,עשָאקשינ ,רָאנ ,ןקילג ערעדנא ןוא סעּפָאקָא טימ ,רעַײפ
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 טניווװעג .סענאּפעצראמ ףא ןסקאוועגסיוא טינ רע זיא ,רענשזריק םעד
 ,ָאד ךיז רע טָאה ,ןקילגמוא ןוא סערָאצ יד וצ ןבעל עצנאג סָאד ןעוועג
 ...סענייכשיב טיוט ןטימ ןגיל .,ןעוועדיב טניווװעגוצ ךיג ץנאג ,טנָארפ ןפא

 "אב טָארװא רעזדנוא טָאה ןטאּפראק יד אב ןטכאלש עטשרע יד ןיא
 -אנ אב ןעמונעגסיוא קראטש ,עקאטא רעסיורג א ןיא טעברא ןזיוו
 רעוװעיגרָאעג; א טעּפעשטעגוצ ךַײלג םיא טָאה עמ ןוא ,עווטסלאשט
 ןופרעד רָאנ ,עָאנאה ןָאטעג ,ךיז טייטשראפ ,םיא טָאה סָאד ."טסערק
 -לא רעד טימ בַייו סָאד ,ענשזארד ןיא ךעלרעדניק ייווצ ענַייז ןענַײז
 -ראשזָאּפ ןייק טימ לאווָאק ןטוג ןייק ןוא ןרָאװעג טינ טאז רעטומ רעט
 .ןעמוקעגוצ טינ ךיוא ענשזארד זיא קינ

 ןרָאװעג טעדנוווראפ גרובזניג םָארוװא רעזדנוא זיא לסיב א רעטעּפש
 -קָאד יד וצ ןלאפעגנַײרא ,לָאמ טייווצ א ןוא לָאמ ןייא ,ןטכאלש יד ןיא
 ,טנעה יד ןיא םיריוט

 -עגסיוא זיא רע לפיוו ,עטכישעג עצנאג יד ךַײא ןלייצרעד ןביײהנָא
 לָאמ לפיוו ,עמָאכלימ רעד ףא טעשטומענּפָא ךיז טָאה רע לפיוו ,ןענאטש
 טכאד ,זדגוא טעװ ,בַײל ןַײז טיינעג ןוא ןטינשעג םיא סעפיור יד ןבָאה
 .ןקעלק טינ טניט ןייק ,ךיז

 טרעקעגמוא םעלָאשעב ךיז רע טָאה ,עמָאכלימ יד טרעטאּפעגּפָא
 רעטָאּפ זיא עמ ןעוו ,טציא זא ,טניימעג ןוא ,ענשזארד ןייק ,םייהא
 יירפ ןענָאק ןיוש ןעמ טעװ ,סעמָאכלימ יד ןופ ,רעסייק םענופ ןרָאװעג
 !טלעװ רעד ףא ןבעל לסיב א ןזָאל ןיוש ןעמ טעװ ,ןעמעטָא

 יגָאט רעקיטכענ א
 -קוא ףא גיוא ןא ןפרָאװעג טָאה דנאלשטַײד זא ,סיוא ךיז טזָאל סע

 יז טלעפעג לדנייב עטעפ סָאד זא ,ןגָאז רעריגער עשישטַײד יד .עניאר
 .טסעק ףא ןבַײלב ייז ןלעוו ָאד ןוא שערייפעב

 סָאד טציילפראפ ייז ןבָאה ,סעלָאיאכ עקיטולב ערעייז ןעמונעגפיונוצ
 ןדניצ ,ןעוװעבאר ,ןענעגראה ,טױה יד ןדניש ןעמונעג ,דנאל עצנאג
 ךיז טָאה סע סָאװ ?דנאלשטיוד ךאנ; ןריפסיורא ,רעפרעד ןוא טעטש
 .רָאי ןטעצכא ןרעווש םענעי ןיא סָאד זיא ןעוועג .טזָאלעג רָאנ

 .עניארקוא ףא ,ןשטַײד יד ,טעילוהעג ייז ןבָאה גנאל טינ רעבָא
 ךיז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא רענאזיטראפ ,ןלייט עשייימראטיור יד

 :קעסָאּפ םעד ןענרעל םעד טימ ןביױהעגנָא ןוא לשטַײד מוצ ןעמונעג
 .דרערד ןיא ּפָאק ןטימ ,טסייה סָאד "!ָאכעל ךעל;

 ןָא ןייטש גרובזניג םָארװװא רעזדנוא ביל טינ טָאה ןלאפ עכלעזא ןיא

 ןענופעג רע טָאה .דעװָאק ףא ןטראוו ,טנעה עטזָאלעגּפָארא טימ טַײז א

 ןוא קלָאט א ריא ןופ טכאמעג ,סקיב עטרעוואשזראפ א םעדיוב ןפא
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 סקיב רעד טימ טדיישעצ טינ ךיז ןוא ,עיזיוויד ןיא ןסרָאשטש וצ קעווא
 ,שטַײד םעד עניארקוא ןופ ןבירטראפ טינ טָאה עמ זיב ,לעניש ןטימ ןוא
 !רָאי עצראווש ידלא וצ ,"עזואה ךאנ ,קוירוצ, טסייה סָאד

 "יטס ,ןערוילטעּפ טימ טעברא ךאס א ןבילבעג ךָאנ זיא סע ,סעמע
 ןעמוקעגַײב ךיוא ייז זיא עמ רָאנ ,קעלש ערעדנא ןוא ןעניקינעד ,ןערויצ
 .טלעו רעד ףא ליטש ןרָאװעג זיא סע ןוא

 ןוא טאדלָאס םעד ךיז ןופ ןָאטעגסיױא טָאה גרובזניג םָארווא רעזדנוא

 טליפרעד .ןרָאי ענייש יד ןיא יװ ,עלדאווָאק רעד וצ ךיז טלעטשעג

 ,רעדניק יד אב ,בַײוװ םאב ,ענשזארד אב דעװָאק ןופ םאט םעד ןכיגניא

 םיא טָאה ךעור רעד -- ןעוועג רע זיא עכָאלעמלאב א .טסאלוו רעד אב

 ןלעטשקעווא ךיז טגעלפ רע זא .ןרָאװעג טגָאזעג ךייא ףא ,ןעמונעג טינ

 טָאה ןוא .ןַײז עַײכעמ שעמאמ ךיז סע טגעלפ ,דרעפ א ןעווָאקרעטנוא

 -עג םיא ןעמ טָאה ,עקשטירב א ,ןגָאװ א ןעוװָאקּפָא ןעמונעג ךיז רע

 "ווא רעזדנוא ,ןעוועג רע זיא לעװָאק אזא ,טנעה יד ןשוקסיוא טפראד

 !גרובזניג םָאר
 "אב ןוא ,קאזזָאלב םאב ,עלדאווָאק רעד אב ןענאטשעג רע זיא גָאטאב

 עלא וצ זיא רע .סעגַײד גונעג טאהעג ךיוא ךעלטפָא רע טָאה טכאנ

 יָאֹּפ א טסייה סָאד ,ענישזורד רענלָאװָארבָאד רעד ןיא ןעוועג ןקילג

 ענשזארד ןַײז זא ,טקוקעג ,רעשעלרעַיפ א --- ןשָאל-עמאמ ףא ,קינראשז

 "ראפ רע טָאה שעדיוכ ןיא טכאנ ןייא טינ .ןענערב טינ עלילָאכ לָאז

 עקימורא ענייש יד טכארטאב ןוא טיהעג ,אשטנאלאק רעד ףא טכארב

 ,טלעוו
 טנידראפ טָאה רע סָאװ ,ןדנּוװ ענַיײז טלייהראפ ךיז ןכָאה זַײװכעלסיב

 -סיורא טנָאקעג טינ טָאה עמ סָאװ ,סרעטילּפש יד .עמָאכלימ רעד ףא

 "רעד רָאנ ןוא ןעשטוקרעד טרעהעגפוא ךיוא ןבָאה ,בַײל ןַײז ןופ ןּפעלש

 .ייןרעדנע טפראדעג ךיז טָאה עדָאגָאּפ יד ןעוו ,לָאמ עלא ךיז ןגעוו טנָאמ

 -עגנָא רעדיוו טָאה עמ .ליוװ ןוא ןייש ץנאג ןעגנאגעג זיא טייצ יד

 עמ ןוא ןטַײל וצ טכארבעג רעדניק יד ,גָאט םענייש א ןבעל ןביוה

 קיצנאוצ ןוא טרעדנוה יד זיב ןעיצרעד סָאקאי טנָאקעג ןיוש טלָאװ

 ,..רָאי
 קאינאמ רעַײנ-לגָאּפש א דנאלשטַײד ןיא ןעוואי רעבָא ךיז ףראד

 יד ןעלדנאווראפ ,ךעלעשטנעמרעביוא ,רעדַײנשלגרַאג עַײרװעכ א טימ

 וצ ךאס א ָאד זיא סָאװ ןוא ...זיוה-םִיָאגושעמ א ןיא ענידעמ עצנאג

 -טױט א טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןכאמ טכארטראפ ןבָאה ייז ,ןעַײרב

 ןלעװ ייז סָאװ ,ענעי ,ןטָארד עקידלכעטש ןיא ןעמיוצראפ יז ,רעגאל

 "יא ,ךעלעשטנעמרעביוא יד אב ,ייז אב ןרעוו ןלָאז ,ןבעל סָאד ןעקנעש

 ...טכענק עקיב
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 -ייא ,טלעװ יד ןציילפראפ ןבױהעגנָא ןבָאה סעדרָאה עשירעלטיה יד
 ךָאנרעד ןוא ,סָאש ןייא ןָא ןבעגעגרעטנוא ייז ךיז ןבָאה סענידעמ עקינ
 ,דנאלסור ףא ןלאפעגנָא ייז ןענַײז

 ,ןגרָאמירפ ןכעלרעדיוש םענעי ןיא -- ןעַײרב וצ ךאס א ָאד ָאד זיא סָאװ
 רערידראבמָאב עשישטַיײד ןגױלֿפעגכרוד ןענייז ענשזארד רעביא ןעוו
 -עגנָא ךיז טָאה'ס זא ,עִידעי עזייב יד רעהא ןגָארטרעד ךיז טָאה סע ןוא
 ,טכארטאב ךַײלג ךיז גרובזניג םָארווא רעזדנוא טָאה ,עמָאכלימ א ןביוה
 ךיז ןוא אשטנאלאק יד ןעריסערּפ ,רעמאה םעד ןגיילקעווא טעוװ רע זא
 .טנָארפ ןפא ןטעב

 ןַײז וויזירּפ םוצ טינ טפור עמ סָאװ ,סיוא טינ טכאמ סע ,עשָאקשינ
 יּפלא ,ןיוש זיא רע לַײװ ,ןפור סע ןעמ טעװ יצ ,טסייו רעוװ ןוא רָאי
 -ראפ ,ךיז טכאד ,ךָאנ ןעק רע רָאנ .סָאמ רעד ןופ ּפָארא גנאל ,לכייס
 ראפ ךיז רע טלאה ,םעד ץוכ .םירעכָאב עגנוי יײרד רענלָאק ןיא ןקעטש
 -וצ ,קַיור ןציז ןענעק טינ טעװ רע ןוא ,ןרָאי ענעי ןופ ךָאנ טאדלָאס א
 זיא רע ּוװ ,דנאל ןַײז ףא ךיז ןקור רעקנעה עשיטסישאפ יד יװ ,ןקוק
 ןרעטלע ענַײז ןופ םירָאװק יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,ןרָאװעג ןריובעג
 ,סעניובשזעכ עטלא שטַײד ןטימ רע טָאה ןירעד ...סעדייזרוא ןוא סעדייז
 ,טבעל רע ןאמזלָאק ,ןַײז לכיומ טינ ייז טעו רע ןוא

 ןעועג זיא סע סאשעב ,לָאמא זא ,ןעקנעדעג ךָאנ ןעמ ףראד ַאד
 א יװ ,ןעועג םיא ראפ זיא דנאל סָאד ןוא רעסייק רעד דנאלסור ןיא
 ןלאפ דנאל ןפא לָאז סע ,ןדַײל טלָאװעג טינ ךיוא רע טָאה ,עמאמפיטש
 טעוװ יװ טנַײה ,דרע ןַײז ראפ ןגָאלשעג ַײרט ךיז טָאה רע ןוא ,ןטָאש א
 סָאד יװ ,רעַײט ןוא ביל ןרָאװעג םיא זיא דנאל סָאד ןעוו ,ןגָאלש ךיז רע
 !ןבעל

 -לָאס א ןָאק א סַײנאב ןרעװ טציא ןעוועג גנירג יוזא טינ זיא םיא
 טכארטראפ רע זא ןוא ,ןרָאי עלא ןופ ןעוועג רע זיא ןשקא ןא רָאנ ,טאד
 ןזיב ךאז יד ןריפרעד ,טנרָאװאב ןַיײז טגעמ ריא ,ןיוש רע טעװ ,סעּפע
 .ןייטשאב לטעטש ןַײז ןיוש רע טעװ ,ןצילב ןוא ןרענוד געמ סע .ףָאס

 ,טצעזעגקעווא .טאדלָאס א ןרָאװעג רעדיוו זיא *עשאּפאּפ, רעד ןוא
 -עגּפָא ,טנגעזעגּפָא ךיז ,רעדניק יד טימ בַײװ סָאד גוצ ןיא ,זיא-טינייוו
 ןעגנאגעגקעווא ןיילא ןוא ,לארוא ףא ץעגרע ,דנאל ןפיט ןיא ייז טקיש
 ."עינאסיּפדערּפ, יד ןבעגעג םיא טָאה עמ ןיהוװ ,קלָאּפ ןַײז ןכוז

 עלא ןופ זא !עמָאכלימ אזא ףא ןטכיר טנעקעג ןעד ךיז טָאה רעוו
 -ראווש טימ רערידראבמָאב .ןעקנאט עשישטַײד טעשזדוהעג ןבָאה ןטַײז
 ןסירעג ןוא קירעדינ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעלגילפ יד ףא םימָאלצ עצ
 ןוא ,טנערבעג טָאה םורא רעצנאג רעד .דרע רעד ןופ שיילפ רעקיטש
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 ןוא קעװא ךיז גל שטָאכ ,עמָאשענ רעד ףא רעטיב ןעוועג זיא סע
 ,בראטש

 זיא טָא .סעַידעי ערערעװש ץלא גָאט ןדעי טגנערב ָאידאר יד ןוא
 ,טינ טרעה עמ ןוא ,טינ טעז עמ ןוא ,עטייווצ א ,טָאטש ןייא ןלאפעג
 -טנָארפ א ןלעטשנַײא ךיז לָאז סע ,שטַײד םעד ,ןלעטשּפָא םיא לָאז עמ
 .טלעוו רעד ןיא טלאה עמ ּוװ ,ןעז לָאז עמ ,עיניל

 ןַײז טכוזעגּפָא סערָאצ עסיורג טימ טָאה גרובזניג םָארוװא רעזדנוא
 ןשינעגעגאב עטשרע יד ךָאנ רעטיש ץנאג ןעוועג ןיוש זיא יז רָאנ ,לייט
 םוצ רעטנעענ ץלא ןטָארטענּפָא זיא ןוא סעלָאיאכ עשיטסישאפ יד טימ
 ,רעּפעיגד

 רָאג א וצ טלעטשעג םיא טָאה עמ .טסירעליטרא ןא ןרָאװעג זיא רע
 גָארט ,עירעב א ַײז ייג רָאנ .ןדאיראנס ןגָארטרעטנוא טאמראה םענַײפ
 עַײנ ןייק ..ןסָאשעגסױא עלא ןיוש ייז טָאה עמ זא ,ןדאיראנס יד ,ייז
 .ךערזימ ףא ןטערטּפָא ןייא ןיא טלאה עמ ןוא .טינ סעּפע ןעמ טריפ

 ןעזעג טָאה עמ ןעוו ,טולב טימ ןרָאװעג ןסָאגעגּפָא זיא ץראה סָאד
 ,סטוג אזא טעטכינראפ טרעװ סע ,רעפרעד ןוא טעטש ןענערב סע יוװ
 "אפ יד ןבָאה סָאװ ,טנַיײה !טיובעגסיוא ימ ליפיוזא טימ טָאה עמ סָאװ
 זא ,ןטאדלָאס יד טימ ,ןשטנעמ ערעזדנוא טימ ןָאטעג רעקנעה עשיטסיש
 !ןבַיײרשאב וצ טינ ןוא ןבעגוצרעביא טשינ !געװ ןיא טּפאכעג ייז טָאה עמ

 ,ןזיר יד יװ ,סעכיוק עטצעל יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןטאדלָאס
 טאמראה ןַײד ןופ ,סקיב רעד טימ טסייג וד זא ,םעכָאכ א ַײז ייג רָאנ
 ףא ןעייג ,רעקנעה יד ,ייז ןוא ,סָאװ טימ ָאטינ זיא'ס ,ןסיש טינ וטסנָאק
 ...סעבמָאב ןוא סענימ טימ ךיד ןטישראפ ,ןעקנאט טימ ריד

 ןופ םישָאדאכ ןוא ןכָאװ ,לאג יװ ,ערעטיב ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע
 ,ךערזימ ףא ןטערטּפָא ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה עמ ןוא .ןטכאלש ערעווש
 ןטאדלָאס ןוא ,רערעטיש ץלא גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג זיא קלָאּפ רעד
 ךיז ןלעטשּפָא ךיז טעװ עמ ןעוו ,טַײצ רענעי ןגעוו טמיורטעג ןבָאה
 עניוס ןטכולפראפ םעד ןעגנאלרעד לָאז עמ ,סעכיוק טימ ןעמענפיונוצ
 לָאז רע ,ןילרעב ןייק ,ךיז וצ ןעלקַײקּפָא ךיז לָאז רע ,ןייצ יד ןיא יוזא
 ,.,םיסיימאה סעִיכט ןייטשפוא טינ ןיוש

 ןייא ןיא ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד טָאה גרובזניג םָארוװוא רעזדנוא
 ;םירייוואכ-טכאלש ענַײז ראפ ןענַײט

 טינ ךָאנ זיא למיה רעד .ּפעק יד ,ךעלרעדניק ,ןזָאלּפָארא טינ --
 .ןעז ריא טעװ טָא ,עלָאּפאמ עטסיוװ א ןעמוקאב ןלעוװ ייז .דרע רעד ףא
 ...ןילרעב ןיא ייז אב ןַײז ךָאנ ןלעוו רימ

 טרעהעגוצ עקפאד ןטסירעליטרא יד ךיז ןבָאה טאדלָאס ןטלא םוצ
 זא ,ךיז יירפ ,ייג רָאנ ,טכער ןעוועג ןיוש טלָאװ ץלא ןוא ,ּפָאק טימ
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 -טע יד ןעּפעשטוצ ןעמוקעגסיוא זיא ,טכאלש רעצרוק א ךָאנ ,לָאמ עלא
 ךיז ןוא סלעשיד יד ןעווערעקראפ ,סענישאמ יד וצ ןטאמראה עכעל
 ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ןגָארט

 .םורק *אשאּפאּפ, ןפא טקוקעג ערוועכ יד ןבָאה ןלאפ עכלעזא ןיא
 ;ןלאפעג טינ ךיז אב זיא רע רָאנ

 סָאד עמָאכלימ א -- ,טרעפטנעעג ףורעד רע טָאה --- ,עשָאקשינ --
 ןיא ןעוועג לָאמא ןענַייז ןזיוצנארפ יד --- ,ריצאּפש רעטכַײל ןייק טינ זיא
 ןגָארטעגקעװא ןטרָאד ןופ ןבָאה ייז יוזאיוו ,ןסייו עלא רָאנ ,עװקסָאמ
 ןענַײז רעדער יד זא ,ןַײז ןסיוו ןעמ ףראד םעד ץוכ ...רענייב ערעייז
 א ןיא ךיז יז ןענָאק ,רעהא ךיז ןעיירד ייז יוו יוזא ןוא ,עקידכעלַײק
 ,..קירוצ ןעיירד ןבײהנָא גָאט םענייש

 טבעלרעד טָאה עמ זיב ,ןענאטשעגסיוא ןעמ זיא קיניײװ טינ רעבָא
 -נאגעגכרוד זיא סע .קירוצ ןעלקַיק ךיז ןלָאז רעדער יד ,גָאט םענעי וצ
 ףא רעבעל ןיא ןסעגעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעמוז א טימ רעטניוו א ןעג
 רעכעלבַײל רעד ןופ סעדרָאה עשיטסישאפ יד ןבירטעג טָאה עמ .קיבײא
 .רעִירפ יו ,שרעדנא רָאג ןרָאװעג זיא ןצראה ןפא ןוא דרע

 רעטלא רעזדנוא טָאה לָאמ ןייא טינ ןוא ןעוועג זיא רעווש שטָאכ
 יד וצ ןלאפעגנַײרא ,סרעטילּפש יד ןופ םאט םעד טכוזראפ טאדלָאס
 -אדלָאס ןַײז ןעקנאד וצ טאהעג טָאה רע רָאנ ,טנעה יד ןיא םיריוטקָאד
 -עגמוא ךיז טָאה רע ןוא טליּפשעגרעטנוא םיא טָאה סָאװ ,לזאמ ןשיט
 .ערוועכ ענַײז וצ טרעק

 יּפָארא רעטוּפ רעד טימ ןעגנאגעג לָאמטּפָא םיא זיא ךָאד רָאנ

 םָארװא רעזדנוא ןוא ,עניארקוא רעביא ןעגנאגעג זיא קלָאּפ רעד
 ןעווערעקראפ רע טעװ טָא-טָא זא ,טכודעגסיוא ןיוש ךיז טָאה ןגרובזניג
 טרָאד ןופ ןוא ,ןיסַײה אב ,עציניוו אב ןיוש ןעמ זיא טָא ...ענשזארד ףא
 סָאװ ,ןָאט קוק א סנטַײװ ןופ שטָאכ .םייה רעד וצ טַײװ טינ ןיוש זיא
 ןופ לסילש םעד ענעשעק ןיא טלאה רע .ןרָאװעג לטעטש םענופ זיא
 ןבילבראפ סענ א טל זיא לביטש סָאד זא ,טביילג ןוא לזיײה ןַײז
 סע רָאנ .ןרעקמוא ןיהא ךָאנ ךיז טעװ עכָאּפשימ ןַיײז ןוא רע ...ץנאג
 רעדנא ןא ןיא רָאג טעווערעקראפ געוװ רעד .םעדיוב א סיוא ךיז טזָאל
 ,טַײז רעד ןיא טַײװ טבַײלב ענשזארד ןוא ,דלאווג יירש שטָאכ ,גנוטכיר

 טינ זיא םיא ביוא ?ןטוג םוצ סָאד זיא רעשפע ,טסייוו רעוו רָאנ
 סיװעג םיא לזאמ סָאד טעװ ,בוטש ןַײז ךרוד ןייגכרוד ןעמוקעגסיוא
 "ישאפ יד ןופ עלָאּפאמ יד ןעז ןטרָאד לָאז רע ,ןילרעב ןייק ןריפראפ
 ?רעליוק ,םילָאוװּונעמ עשיטס

 .ןעלטרעוו וצ טאהעג ביל םיא טימ ךיז ןבָאה ערוועכ יד
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 -נופ עמָאכלימ גונעג ןעװעג ןיוש טלָאװ רעשפע ,אשאפאּפ --
 ןעמ טריזיליבָאמעד ,םייה רעד ןופ טַײװ טינ ןיוש טסיב ?ןגעװטענַײד
 ןייק ןעמוק ןיוש ןלעװ רימ .עלדאווָאק רעד וצ ךיז טלעטש עמ ןוא ךיז
 -ילימ ןייק טינ זיא סָאד ביוא ,טלא ןיוש וטסיב לפיוו ...ריד ןָא ןילרעב
 ..?דָאס רעשירעט

 -ייק יד ןופ טכארבעגסיורא קידנעטש םיא ןבָאה סעשאק עכלעזא
 סנטאט רעייז טינ זיא סָאד ?ןרָאי ענַײז ןלייצ ייז ןפראד סָאװ .םיל
 אב ךָאנ רע טעב לַײװרעד !סעגַײד סֿפנָאב 'רעייז טינ ןוא קעסייא
 טנכייצעגנָא םיא זיא סע לפיוו .ןרָאי ןעַײלטנא םיא לָאז עמ ,טינ םענייק
 ץראה סָאד ןוא !שינעקיּפעצ ףא םינָאס עלא -- ןבעל רע טעװ ,ןבעל וצ
 ענַײז טימ ןרעלטיה ןבעלרעביא ךָאנ טעװ רע זא ,רעטנוא םיא טגָאז
 ןוא ףָאס ןטסיװ רעייז ןעז ,ךיז טכאד ,ךָאנ טעו רע .סעדנאב עקיטולב
 ...ןילרעב ןיא ,ןטרָאד עקאט

 עקאט רע טָאה ,ןעוועג טלא זיא גרובזניג םָארוװוא רעזדנוא לפיוו ןוא
 טלָאװ רע יװ ,סעדױס-דָאסעב ןטלאהעג סע ,טגָאזעגסױא טינ םענייק
 -ווא ,םיא ,עילאדעג ,רענַײז עדייז רעד ...גיוא-טוג א ראפ טאהעג עריומ
 טפוטשענּפָא סעכַאלוצפא טלעוװ רעד טָאה ,רָאי ערעגנעל וצ ,ןעמָאר
 .ןעמוקעגנָא טינ עליפא רעטקָאד ןייק וצ לָאמנייק ןוא עיימ א רעכעה
 -ּפאלּפ ןגעוורעד טינ ךיז לָאז רע ,לָאמא טגָאזראפ םיא טָאה רעטלא רעד
 ןלָאז םיצייל ןזָאל טינ ןוא ,טלא זיא רע לפיוו ,גנוצ רעד טימ ןעל
 -רעביא ןוא רעטלע עגנאל א ןבָאה ךיוא רע טעװ ,ןרָאי יד ןלייצ םיא
 ...ןדייז םעד ןבעל

 עמ זא ,ךיז טרעזייב רע סָאװ ,דָאס רעד םעד ןיא טקעטש רעשפע
 ?טלא רע זיא לפיוו ,ןגערפסיוא ןָא םיא טבייה

 טימ טלטרעוועגכרוד ךיז :ןדַײלרעד וצ ןעװעג ךָאנ זיא סָאד רָאנ
 -ענ ןַײז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא רעגרע .רעטַײװ ןרָאפעג ןוא ,ערוועכ יד
 .ןעגנוטכיר עלא טיול ןצאלּפ ,ןלאפעצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעִיװ

 יד ףא ןגָארטעג ךיז ןוא ץענערג עשישטַײד יד רעבירא זיא עמ ןעוו
 טָאה ,דרע רעכעלטנַײּפ רעד רעביא רעפיט ןוא רעפיט ץלא סענישאמ
 -כיר רעד ןיא טייג קלָאּפ רעייז דָארג זא ,טענַײטעג טַײצ עצנאג יד רע
 !ןרעװ םעיּוקעמ טעוװ םיורט רעייז זא ןוא ןילרעב ןופ גנוט

 ,טכערעג זיא עשאּפאּפ רעד זא ,טביילגעג עלא ןבָאה געט עכעלטע
 ןגרָאמירפ ןקידגנילירפ-ווערע םענייש א ןיא זא ,ןעשעג יוזא רעבָא ףראד
 ןכָאש םעד ןבעגרעביא קלָאּפ םעד טסייה עמ :לעפאב א ןעמוקנָא לָאז
 ףא --- סע טסייה סָאװ .ןפָאצ ףא ןעווערעקראפ ןוא סעיציזָאּפ-רעַייפ ענַײז
 ...םאי םוצ ,גרעבסגינעק ,גיצנאד ףא ,ןיהא ונ ?ןפָאצ
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 םיא זיא סעַיײכ סָאד .ּפָאק א ןָא ןעגנאגעגמורא זיא רעטלא רעד
 .ןילרעב ןייק טלָאװעג ןעמ טָאה יוזא ,ןעגנאגעגסיוא שעמאמ ןעמעלא ןוא
 !טריפעגרעטנוא יוזא לזאמ סָאד טָאה ָאד ןוא

 ,טסעג ןיא רעגיווש רעד אב טינ ךָאד טסיב ,ןָאט וטסעװ סָאװ רָאנ
 !לעפאב א זיא לעפאב א ןוא ,טנָארפ ןפא רָאנ

 .ןרָאװעג ןסירעגסיוא ,ןרעמָאּפ ןופ סעטָאלב יד ןיא ןכָארקעג זיא עמ
 ןשיטלאב םענופ ןזָאלבעג ןבָאה סָאװ ,ןטניו ,טעשטומעג ןבָאה סנגער
 ןענַײז ןטכאלש ןוא .רענייב יד ןופ ךראמ םעד ןעמונעגכרוד ןבָאה ,םאי
 רעייז טליפרעד ןבָאה סעקאסורּפ יד .ערעטיב ,ערעווש ןעגנאגעג ָאד
 יז סָאװ ,סנכערבראפ עלא ראפ ןלָאצ ןפראד ןלעוװ ייז זא .,ףָאס ןטסיוװ
 ,טלעטשעגנגעק קראטש ךיז ייז ןבָאה ,דרע רעזדנוא ףא ןָאטעג ןבָאה
 ןיוש ןבָאה ייז ןבעגעגנַײא ייז ךיז טָאה סע רָאנ יװ ,ןטלאהראפ ךיז
 .ןעָיצּפָא םיא טלָאװעג ןבָאה ןוא ףָאס רעייז טליפעג

 ערוועכ ערעזדנוא .סעקנאב ןטיוט א יװ ,ןפלָאהעג ייז טָאה סע רָאנ
 -ראווש רעד ּוװ ,ןזיוועג ייז ןבָאה רעדידראבמָאב יד ףא ,ןעקנאט יד ףא
 -רעד יוזא ןבָאה עטָאכעּפ יד ןוא ןטסירעליטרא יד ,טסקאוו רעפעפ רעצ
 "ייד יד ןוא טנערבעג דרע יד סיפ ערעייז רעטנוא טָאה סע זא ,טגנאל
 ."עזואה ךאנ;, רעטַייװ ץלא ןפָאלעג ןענַײז סעלָאיאכ עשישט

 טָאה גָאט רעדעי .ךעליירפ ןוא לענש ןעגנאגעג טציא זיא טַײצ יד
 רעדָא םעד רעבירא ןיוש ןענַײז ןלייט ערעזדנוא .סַײנ עטוג טכארבעג
 רענעטלָאשראפ רעד ןופ טנעוו יד אב ןעגנאגעג ןענַײז ןטכאלש יד ןוא
 ,ןילרעב אב ,טסענ רעשיטסישאפ

 ןוא ךעליירפ .דרע יד טציילפראפ טָאה גנילירפ רענייש רעד ןוא
 !עַײכעמ א ,עמָאשענ רעד ףא םעראוו

 -נע ךיז טעװ עמָאכלימ יד זיב ,ךאס ןייק טינ ןבילבעג ןיוש זיא סע
 !טבעלעג ייכ -- ןַײז טעוו טסלָאמאד ןוא ,ןקיד

 סָאװ סָאד ,ןעמָארװא רעזדנוא טיירפעג טינ רעבָא טָאה ךאז ןייא
 ןענַײז ןטאי יד ןוא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא סעייוענ ןַײז
 *,,?ןילרעב זיא זו ,אשאּפאּפ ,ונ; :ןרָאי יד ןעגנאגרעד טייהרעליטש םיא

 !טקילגעגּפָא טָאה'ס .סענ א ןעשעג זיא סע יװ ,שרעדנא טינ ןוא
 זא .יזא טעבראעג ןבָאה ןטאמראה יד ןעוו ,טכאנ רעד ןטימניא

 -סיורדא טקרעמאבמוא ןליופאב ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טור ןענַײז ןרער יד
 ,ןַיײרא געוו ןטַײװ ןיא ןטיירג לענש ךיז ןוא טַײקשיטאבעלאב יד ןריפ

 ךיז טָאה רענייק ,טסּוװעג טינ רענייק ,ךיז טייטשראפ ,טָאה ןיהּוװ
 םורא ָאש עכעלטע ןיא ךיז טָאה עמ זא רָאנ .ןסױטשעגנָא טינ עליפא
 ןטניריבאל עטיירדעג יד ןופ ,רעדלעו עטכידעג יד ןופ ןסירעגסיורא
 ,געו רעכַײלג ןוא רעטיירב א ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ,סערעזָא ,סעטָאלב
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 ריז ןוא ןגיױלפעג לענש יוזא זיא עמ סָאװ ,םעד טיול .ענורטס א יװ
 ,ןענאטשראפ עלא ןבָאה ,םעטָא םעד ןּפאכרעביא טלעטשענּפָא טינ עליפא
 .טעברא לקיטש דנעגנירד א רָאג רָאפ טייטש סע זא

 -עגסיוא טינ לַײװרעד ךָאנ טָאה ןרידנאּטַאק יד ןופ רענייא ןייק
 טרעפטנעעג זיולב ןבָאה ייז -- ,לענש יוזא ךיז טגָאי עמ ןיהּוװ ,טגָאז
 יד ףא ךעלדליש יד ןבָאה ןכיגניא רָאנ .עלעכיימש ןקיטומטוג א טימ
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא טילפ עמ :דָאס םעד טגָאזעגסיױא ןיילא ןגעוו
 !ןילרעב

 .ןעגניז ןעמונעג טָאה עמ ןוא ,ךעליירפ רַאג ןרָאװעג זיא ןצראה ןפא
 -עשט עטביוטשראפ ערעייז ןופ טּפעלשעגסיורא ןבָאה ןטסינַאמראה יד
 רעזדנוא עליפא !ועטמָאי ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ןענַאעדרָאקא יד ןלָאכ
 טָאה ,רעגניז ןטוג ןייק ראפ טמעשעג טינ טָאה סָאװ ,גרובזניג םָארווא
 ,"עשויטאק, יד טעקמָאבעגרעטנוא ןוא ןטלאהנַייא טנָאקעג טינ ךיוא ךיז

 סָאד ןוא ,טלטרעוועג ךיז ,למיה ןטעביז ןפא ןעוועג רָאג זיא רע
 עג רעגנִיי יו לָאמאטימ זיא םענָאּפ ןשטיינק ךאס א טימ עטבראקעג
 א אב יװ ,ףורא טיירדראפ ךיז ןבָאה סעצנָאװ יד .ךָאװטימ א טימ ןרָאװ
 !ןענעקרעד טנָאקעג טינ םיא טָאה עמ .קאזָאק ןטוג

 שעַיײװעמ טינ םיא טָאה קילג עשיטאדלָאס סָאד זא ,סיוא ךיז טזָאל
 !טמעשראפ טינ ,טכאמעג

 ןַײז טימ ןעוװעג ןיוש רע זיא םורא סעלסעמ א ןיא ,טדערעג ץרוק
 .ןילרעב ןופ טָאטשרָאפ רעד ןיא טאמראה

 ןיא ןגעלעג זיא ,סעפיירס ןוא ןכיור עטכידעג ןיא טלקיוועגמורא
 ןילרעב טָאטש עקיזיר ,עסיורגיטרעּפמולעגמוא יד ןדנוו עטקאהעג
 ...עמָאכלימ ןופ םאט םעד טליפעג טוג ןוא

 ,רענייטש סעברוה יד וצ ,טנעו עטעגראהעצ יד וצ ךיז טעילוטעגוצ
 ןענאטשעג ןענַײז ,עטריקסאמראפ קיצנוק ,דרע רעד ןיא ענעבָארגעגנַייא
 טָאה עמ ןוא --- ּפָאק ףא ּפָאק --- סעייראטאב עקילָאצנָא טרָאד ןוא ָאד
 עמ .לעפאב רעטראגעג רעד ןעמוק לָאז סע ,טראוועג דלודעגמוא טימ
 :ןָאט גָאז א לָאז

 -ראפ ערעזדנוא ראפ ,דנאלמייה רעזדנוא ראפ ,ךעלרעדניק ,ונא --
 ,סענָאברָאק עקידלושמוא ןענָאילימ יד ראפ ,רעפרעד ןוא טעטש עטנערב
 טינ ,ראי יבאב ןוא קענאדַייײמ ראפ ,עקנילבערט ןוא םישטנעװשָא ראפ
 זא ,יוזא טכאמ !רעַיּפ טגנאלרעד ,ןליוק ןוא ןדאיראנס ןייק ןעוועלאשז
 ןבייהפוא זדנוא ףא ןענָאק טינ לָאמנייק ןלָאז רעקנעה עשיטסישאפ יד
 ..!רעַײּפ !טנעה עקיטולב יד

 זיא רע .לעפאב ןפא ןטראוו וצ ןעמוקעגסיוא טינ זיא גנאל ןוא
 !ןעמוקעג
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 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .גנאג א קעווא זיא סע ןוא

 סע ּוװ ,טָאטש רעד רעביא ןָאטעג ץעז א ןבָאה ןטאמראה רעטנזיוט

 -- .רעדַײנשלגרָאג ןוא רעקנעה עשיטסישאפ יד ןבָארגראפ ךיז ןבָאה

 עשיסור טימ ןרָאװעג לופ זיא למיה רעד .עַײרװעכ ןַײז טימ רעלטיה

 ,ךיז טכאד ,ןביוא ,ןטרָאד זיא סע .סעקיווָאמרוטש ןוא רערידראבמָאב

 ,טמורבעג טָאה םורא רעצנאג רעד .ןָאט רעק א ךיז ןיהּוװ ןעוועג טינ

 ןופ ןענאקלּוו עלא זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .טרעטיצעג ,טעווערעג

 ןוא ףָאלש ןפיס רעייז ןופ טּפאכעגפוא םעצולּפ ךיז ןבָאה טלעוו רעד

 טָאה סָאװ ,טסענ רעשיטסישאפ רעטצעל רעד ףא ןפרָאוװעגפורא ךיז

 ,ןקילגמוא ןוא סערָאצ ליפיוזא טלעוו רעד טכארבעג

 ץלא סיורָאפ טגעוואב ךיז ןבָאה רעייגסופ ,ןטאמראה ,ןעקנאט ערעווש
 ךיר ןיא ןעגנאגעג זיא עמ .גאטסכייר םוצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ
 טגעיואב ךיז טָאה עמ .ןיהא רעטנעענ ץלא ךיז קידנסַײר ,רעַײּפ ןוא
 רענייק ,ךיז טכאד ,ןוא ,םייל ןוא לגיצ ,זָאלג ןוא ןייטש גרעב רעביא
 ,סייווש ןופ ןסָאגעגּפָא .טַײקדימ ןייק טליפעג טינ טַײצ רעד ןיא טָאה
 סאג גָאר ןייא ןופ ןטאמראה ערעייז ןסיוטשעג ןטסירעליטרא יד ןבָאה
 ,רעטצנעפ ןוא ןריט ענעי ףא לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג ןוא ןרעדנא םוצ
 .ןסָאשעג ןבָאה סעיטסעב טשיטסישאפ יד ןענאוונופ

 טָאה רע עכלעוו טימ ,טנַײרפ עגנוי ןוא עטלא ענַײז טימ ןעמאזוצ
 זיא ,טסרעו רעטנזױט ןופ געוו ןרעווש ןוא ןסיורג אזא טכאמעגכרוד
 טגנאלרעדא ןוא ענשזארד ןופ גרובזניג םָארװא רעזדנוא ןעגנאגעג
 ןקיסע םענופ ,רענַײגיצ א יו ,ץראווש ןעוועג ןיוש זיא רע ."טעברא
 עמ זא ,ןקוקמורא ךיז טַײצ טאהעג טציא ןעד טָאה רעװ רָאנ ,ביוטש
 !ףָאס םאב טָא-טָא ןיוש טלאה

 -עֹפֶא רעטעטסארכעצ א טימ טאמראה ןַײז אב ןענאטשעג זיא רע
 רעטבױטראפ א ,רעטקייוװעגכרוד ןוא רעטציושראפ א ,טסורב רענ
 ,סענימ ןוא ןדאיראנס ןופ ַײרעשזדוה ןוא יירעצלירג ןכעלקערש םענופ
 ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףא טעבראעג ןוא

 ןעועג זיא גיױא סָאד .טאהעג טינ סעָאט ןייק ןיוש רע טָאה ָאד
 ןטױל דאיראנס ןדעי טקישעג טָאה רע .ךעלטקניּפ ןוא טגנערטשעגנָא
 ...סערדא ןכעלטקניּפ

 טוָאלעגסױא ךיז טָאה סע ןעװ ,טקרעמאב טינ טציא טָאה רענייק
 -ראפ ןעוועג זיא עמ .גָאט רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,טכאנ יד
 רעד ףא ןקוקמורא ךיז טַײצ ןייק ןעועג טינ זיא סע ןוא ,טעוואה
 עמ זא ,טליפעג רָאנ טָאה עמ .טלעוו רעטלּפענראפ ןוא רעטרעכייראפ
 ,ליצ ןקיטליגדנע םוצ ךיז טרעטנעענרעד
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 ןעניױר עקידעריומ יד ייײבראפ ,סעפיירס ןוא ןכיור יד ייבראפ ,ָאי
 -ַײװ לסיב א ןוא גאטסכייר םענופ לָאּפוק םעד ןעזעגנָא ןיוש ןעמ טָאה
 -פוא יד ןופ ,יײרעצלירג םענופ טרעטיצעג ןוא ןענאטשעג ןענַײז רעט
 טענילכראפ ןענַיײז רעטַײװ ךָאנ ןוא ,ןרעיוט רעגרובנעדנארב יד ןסַײר
 ,עיראילעצנאק עקסרעּפמיא רעד ןופ טנעװ יד סעבמָאב ןופ ןרָאװעג
 רָאטײרּפעי רענעגושעמ רעד ןסעזעג זיא דרע רעד ןיא ןלייא ןַײנ ּוװ
 -עגסיורא ןוא םינָאילאט עשזנארב רעקיטולב ןַײז טימ רעלטיה ףלָאדא
 ןעגנאגעגכָאנ גנאל ןיוש ייז זיא סעווָאמאכלאמ רעד .טיוט ןפא טקוק
 ,..טירטסופ

 -טכאלש ענַײז וצ ןעקנּוװעגרעטנוא טָאה גרובזניג םָארוװא רעזדנוא
 טבעלרעד ,טבעל עמ זא ,רעדניק ,ונ; :טדער רענייא יוװ ,םירייוואכ
 "ללֲעַמ

 .טעברא רעד וצ ןעמונעג טעּפמיא רעמ ךָאנ טימ ךיז טָאה רע ןוא
 סאנ ,ביוטש ןופ ץראווש ןעוועג זיא עקרָאיטסאנמיג יד ,דמעה סָאד

 ,ץראווש ,ןסקאווראפ --- םענָאּפ סָאד .סיוא ייז יירד שטָאכ ,סייווש ןופ
 רָאנ .טנעקרעד טינ טציא םיא טלָאװ עמאמ ענעגייא יד ,דרע יד יװ
 טימ ןגָארטראפ ןעוועג זיא רע ,עשָאקשינ ,טכאמעגסיוא טינ טָאה סָאד
 ןופ גרובזניג םָארװא ,ךיז רע טקנעדעג ןרָאי עלא ןופ .ןכאז ערעדנא
 ,טעברא לקיטש קיטכיו א טימ ןעמונראפ זיא רע ןעוו -- ,ענשזארד
 ןַײז טגעמ ריא .ןדנעװּפָא טינ ךיז רע טעװ ,ןצילב ןוא ןרענוד געמ
 ,לעיאר ,שיטַײל ןכאמ רע טעװ טעברא לקיטש סָאד זא ,טנרָאװאב
 ןַײז ןיא ,קידנעטש .ןרָאי עלא ןופ טָאה רע .שירעטסַײמ ,שיטאבעלאב
 טארפיב ,עמָאשענ רעד טימ ץראה סָאד טגיילעגניירא עדיוווא רערעווש
 !םיורט ןַײז ןופ ןאּפש ייווצ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,טציא ךָאנ

 ,רעטנעצ םוצ רעטנעענ ץלא טַײצ עצנאג יד ךיז טקור עמ ןוא
 סָאװ ,גאטסכייר םענופ טנעװ ןוא רעטצנעפ עטעגראהעצ יד וצ ,ןיהא
 .םענַײז לָאּפוק ןטאוועקעּפמעּפ םעד טימ רעטשעלאכראפ א סיורא טקוק
 "ייומארט עטרעקעגרעביא טימ ןטַײז עלא ןופ טלעטשראפ זיא רע
 -יוק יד -- דמאז טימ קעז ,ןענָאגרופ ,ןסובָאטװא עטקיזאמעצ ,סענָאגאוו
 םוראיוזא זא ,קידנעניימ ,ןטַײז עלא ןופ טרידאקיראבראפ ךיז ןבָאה רעל
 ,דאיראנס ןדעי טימ .ןלעפ עסעִימ ערעייז ןעוועטאר ןענָאק ייז ןלעוו
 -סכייר ןיא ןַײרא ןקאה ןגעלָאק ענַײז טימ גרובזניג םָארווא רעזדנוא סָאװ
 רעקיטכיל ,ןצראה ןפא רעגנירג םיא טרעוװ סע יװ ,רע טליפרעד ,גאט
 ,ןגיוא יד ןיא

 ןקידנע ךיז טעװ סע .טוג ןַײז טעװ ץלא ןוא ,לסיב א ךָאנ .טָא-טָא
 -אמ עזייב א ,ףָאס ןסעימ א ןעמוקאב טעװ עניוס רעד .עמָאכלימ יד
 טינ רעמ לָאז עס ,לטסישאפ עטסיװ סָאד ןענרעלנָא טעװ עמ ,עלָאּפ
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 ןופ ןרעו טזיילעגסיוא טעװ טלעוו יד .ןביור ,ןקיטש ,ןעליוק ןלעוו
 ..!יורכיזעוו יומש ךאמִיי עיטסעב רעניורב רעד

 טָאה רע סָאװ ,לזאמ שיטאדלָאס ןַײז רע טקנאד ןצראה ןיא ןוא
 ןיא ,רעהא שזא ןעגנאגרעד ,ָאש רעכעלקילג רעד טָא זיב טבעלרעד
 ...קעלָאב עניוס ןטימ טנרעל ןוא ,טלעוו קע

 .קילגמוא רעסיורג א ןפערט טונימ רעד ןיא רעבָא ףראד
 .ענימ רערעװש א ןופ םורבעג רעזייב א סעּפע ךיז טרעהרעד סע

 רעקיטשכורב יד ןשיװצ ,עייראטאב רעד ןופ טַײװ טינ ךיז טסַײרעצ יז
 ,ביוטש ןופ עכורעוואז עצנאג א ףוא טבייה יז .זיוה קיקָאטשליפ א ןופ
 טרעדַײלש סַײרפוא םענופ םָארטש-טפול רעקראטש רעד .ךיור ,שא
 ןױוש רע טגיל טָא ןוא ,טאמראה םענופ טַײװ טאדלָאס ןטלא םעד ּפָא
 יו ,טליפרעד ןוא רעטעדנּוװראפ א ,רעטקיטולבראפ א דרע רעד ףא
 רעסיורג א ןקינַײּפ טמענ סע ,ןגיוא ענַײז ןיא סיוא ךיז טשעל ןַײש יד
 א יװ ,רערעװש א ,קנאדעג א ךרוד טבעווש ךעיומ ןיא ןוא .קעטייוו
 ןעַײטס ,ןבעל םוצ טמוק'ס זא ...טאדלָאס ,ריד וטסָאה טָא; :ַײלב קיטש
 רָאנ *...ערעילָאכ א ...טרעשאב טינ ...לזאמ ןייק ָאטשינ ...ןרָאי ןייק טינ
 ןשטנעמ טרָאס םענעי ןופ עלילָאכ טינ זיא גרובזניג םָארוװא רעזדנוא
 טָאה רעטלא רעד .טיױט םעד עליפא רעטנוא ךיג יוזא ךיז ןביג סָאװ
 ןוא ןביוהעגרעטנוא סָאװטע ךיז ,סעכיוק עלא טימ ןעמונעגפיונוצ ךיז
 !טבעל רע .עקשירטעּפ רעקפעה טינ ךָאנ זיא סע זא ,טליפרעד ךַײלג

 -ינאס ייווצ ,םירייוואכ ענַײז ןפָאלעגרעטנוא ןענַײז טונימ רעד ןיא
 ןוא דנווװ יד ןדניברעביא ,ןרעטנימ ןעמונעג םיא טָאה עמ ןוא ,ןראט
 טָאה סָאד -- ,ךאז ענדָאמ א ןוא .לכיימש א טימ ,ץיוו א טימ ןלייה םיא
 ,רעסעב טליפרעד לָאמאטימ ךיז טָאה רע !ןפלָאהעג עדארג

 -עג ,טעשטוקרעד טָאה רע .סנַײז ןָאטעג רעבָא טָאה קעטייוו רעד
 סָאװ ,סָארדראפ רעד ןרָאװעג זיא רעסערג ךָאנ רעבָא ,רעסערג ןרָאװ
 ןיוש זיא עמ ןעוו ,טונימ רעד ןיא ןפָארטעג ,ןעמָארװא ,םיא טָאה סע
 ,עמָאכלימ רעד ןופ ףָאס םוצ ,גערב םוצ ןעגנאגרעד

 ךעלגעוואב קנילפ א -- ,ראטינאס א יװ ,ןעזרעד רע טָאה ָאד ןוא
 טימ ןעמונעג טָאה ,לזענ ןסיראפ א ןוא םענַאּפ קידווענייכ א טימ לדיימ
 ןיוש רע טָאה סָאד .לוויטש א םענַײז ןופ עוװעילַאכ יד ןדַײנש לרעש א
 :טלעטשעגּפָא יז ןוא ןדַײלראפ טנעקעג טינ

 ןיא םינָאס ענַײמ לָאז ןדַײנש ?וטסדַײנש סָאװ ,עסָאנרוק ,ייה ---
 א ןעמוקסיוא רימ טעװ ,לוויטש יד ןכאמ עילאק רימ טסעוװ ..!ךיוב
 ..ןבָאה סע טעוװ םענָאּפ ןייש א .גאטסכייר םוצ ןייג ןסעװרָאב

 -רעניא טסעװ -- ,טכאלעצ ךיז יז טָאה -- ..!עשאּפאּפ ,רעקַיור --
 ןטרָאד ןוא ,לָאטיּפש-דלעפ ןיא ןגָארטּפָא ךיד ןלעוו רימ ...ןייג טינ ץעג
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 וטסעװ טציא ןוא ...לוויטש עַײנ ןבעגסיורא ןוא ןלייהסיוא ךיד ןעמ טעוו
 טימ ,סּפינש א טימ ןצוּפראפ ךיז טסעוװ ,לוויטש ןייק ןפראד טינ ןיוש
 ןעד טסעז ..ןילרעב רעביא ןריצאּפש ץערָאּפ א יװ ןוא סעילפוט
 !טגיזעג ןבָאה רימ ,טינ

 -עגרעביא רע טָאה -- ..עינשיראב ,ריד קנאד םענייש א --
 -סכייר םוצ ןייגוצ רימ ףלעה ןוא לקעטש א רימ גנאלרעד -- ,ןגָאלש
 רעטסיו רעד ףא ןָאט קוק א גיוא ןייא טימ שטָאכ לָאז ךיא ...גאט
 א גנאלרעד ,שטנעמ א ַײז ..,ןקוק ןיהא ןפיול עלא ,טסעז ...עמראזאק
 ...ןסייה טסעװ וד ןיהּוװ ,ןייג ריד טימ ךיא לע ךָאנרעד ...ןקעטש

 ךיז קידנעראטס ,עסָאנרוק יד טָאה -- !קיור טגיל ,עשאּפאּפ --
 ,.דנּוװ יד ןדניברעביא ךימ טזָאל --- ,ןפורעגנָא ךיז ,גנערטש ןַײז

 -רעד טזומעג םיא טָאה עמ .ןפלָאהעג טינ טשינרָאג ריא טָאה סע
 ײלּפ סנצעמע ףא ןוא םיא ףא ךיז קידנראּפשנָא ןוא ,ןקעטש א ןעגנאל
 -יפָא ,ןטאדלָאס םָארטש ןכָאנ ןייג ךעלעמאּפ טזָאלעג ךיז רע טָאה ,עצ
 עכלעוו ,גאטסכייר םענופ ּפערט עטיירב יד וצ טלַײעג טָאה סָאװ ,ןרעצ
 קעז ,לגיצ ,רענייטש ,לבעמ ןכָארבעצ טימ טרעגלאווראפ ןעוועג ןענַײז
 ...רעקנעה עשיטסישאפ ןופ סרעּפרעק עטקיזאמעצ ,דמאז טימ

 וצ רעגנירג ,ךיז טכאד ,םיא טרעװ סע יװ ,טליפרעד טָאה רע
 ןעגנאגעג זיא סָאװ ,עקראטינאס רעד וצ ןָאטעג גָאז א ןוא ,ןייג
 ;דנאנאב

 ןא יװ ..טלייהעגסיױא ךַײלג ךימ טסָאה וד ,עסָאנרוק ,טסעז --
 טקורעגּפָא סעווָאמאכלאמ רעד טָאה ,לכייס יּפלא ...רָאסעפָארּפ רעסעמע
 ,..רימ ןופ ךיז

 אזא ןיא שרעדנא ןַײז סע ןָאק עשז יוזאיו !עשאּפאּפ ,סיוועג ---
 ןלעוו רימ -- ,ןטלא םענופ טלעװקעגנָא ץלא יז טָאה -- ?גָאט םענייש
 ...סעכָאלוצפא ןצירפ יד ,סכעליירפ א ןצנאט ךַײא טימ ךָאנ

 א לָאז רע ,עקשזאלקאב יד ןגָארטעגרעטנוא םיא יז טָאה ייברעד
 -עגרעביא םיא אב ןענַײז ןּפיל יד זא ,ןעזרעד טָאה יז לַײװ ,ןָאט ּפוז
 ,טנקירט

 עג א רע טָאה ,ןייװ ןופ ךעייר םענַײפ םעד טליפרעד טָאה רע
 ;ריא וצ ןָאטעג קנוװ א ןוא ןָאטעג לכיימש ןקאמש

 ..טנוזעג ןַײד ראפ ...רימ וטסלָאז ןבעל גנאל ,עקרעטכָאט ,ונ --
 ..!םִיאכעל ...ןסָאכ ןטוג א ןקישוצ טָאג ריד לָאז

 -ייל א טרעקעגמוא ריא טָאה רע זא ,ןָאטעג ּפוז אזא טָאה רע ןוא
 .עקשזאלקאב עקיד

 -- ,ןקָארשרעד ךיז יז טָאה -- ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ,עשאּפאּפ --
 ,,?ליפיוזא ןעד געמ עמ
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 יױעקנירטסױא ןעמ געמ ןכָאצינ םעד ראפ ,עסָאנרוק ,עשָאקשינ --
 ןפא ןוא לסקא ריא ףא טראּפשעגנָא רעסעב ךיז טָאה רע ןוא

 ,סופ ןקניל ןפא קראטש קידנעקניהרעטנוא ,רעטנַיײשעצ א ןוא לקעטש
 םעד ךיז ןיא קידנעַייטראפ ,גאטסכייר םוצ טזָאלעג רעלענש סָאװטע ךיז
 ,טרעטאמעג רעקראטש ץלא םיא טָאה סָאװ ,קעטייוו

 ןכױר עטכידעג יד ןופ טליישעגסיוא ךיז טָאה ןוז עקידגנילירפ יד
 רעטלא רעד .טָאטש רעד רעביא טעילוהעג ןבָאה סָאװ ,סעפיירס ןוא
 גאטסכייר םענופ לָאּפוק ןפא ןעזרעד ןוא קילב םעד ןביוהעגפוא טָאה
 טָאה יז ןעגנאהעגפוא טכאנאב טָאה עמ סָאװ ,גיז ןופ ןָאפ עטיור יד
 -רעד ןוא ךעלרעַײפ ,רעביוז ,קידװעטמָאי ,ןָאפ עטיור יד ,ןעזעגסיוא
 ,לטניוו ןרעטנוא ןרעטאלפ ןצלָאטש ריא טימ ץראה סָאד טיירפ

 ןופ רעצעמע םיא טָאה -- :!אלאיזוו אשאנ ,אשאּפאּפ ,סישזרעד --
 ןיא ןעירשעגנַײרא ,עדַײבעג רעד וצ טליײעג ןבָאה סָאװ ,ערוועכ יד
 ,רעיוא

 ,טּפאכעגרעטנוא רעטייוצ א טָאה -- ?!אדעבָאּפ ,ילאווצאנעג ---
 ,קידנפיולַײבראפ

 ב,!עווישז ייכ !אהָאמערעּפ ,יצּפָאלכ --
 ןסיורג ןטימ טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןכארּפש עלא ףא ןעיירשעגסיוא

 א יװ ,ןסקאוועגנָא זיא ןוא טשרעהעג ָאד טָאה סָאװ ,דיירפ ןוא למוט
 ,םערוטש-םאי א יװ ,רעכיוו

 ןיא טרעו ץראה סָאד יװ ,טליפעג טָאה גרובזניג םָארװא רעזדנוא
 רָאנ ,ןגָאז ,ןעַיײרשסיױא טלָאװעג סעּפע ךיוא טָאה רע .ןצלָאמשעצ םיא
 ןיא לינק א ןעלקיוו ךיז ןעמונעג סעּפע טָאה סולפרעביא-דיירפ ןופ
 -מוא ןופ ןרערט .ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ,זדלאה
 ,דיירפ רעשיטאדלָאס רעכעלסעגראפ

 -סיורא םיוק ןוא טשרעהאב ךיז רע טָאה -- ..!ערוועכ ,עסָאנרוק --
 .!?ךיז טוט'ס סָאװ ,טעז ריא ..!ועטמָאי רעסיורג אראס -- ,טדערעג

 -אנס ןופ עטקיזאמעצ ,עטרעכייראפ ןוא עטצראוושראפ ,עסיורג יד
 ,עטציוושראפ טימ ןרָאװעג טלופראפ זיא עדיײבעג סרעטילּפש ןוא ןדאיר
 -עגסיורא טשרָאקָא ןענַײז סָאװ ,ןרעציפָא ןוא ןטאדלַאס עטעפראסראפ
 ןופ ןעגנאגעגּפָא ,ןרָאיטרָאּפסנארטענָארב ,ןעקנאט ערעייז ןופ ןכַארק
 ,ןטאמראה ערעייז

 -סיוא עכעליירפ טלקַײקעג ךיז ןבָאה עדַיײבעג רעצנאג רעד רעביא
 .רעטכעלעג רעשיטאדלָאס רעקראטש א טכליהעג טָאה סע ,ןעיירשעג

 ,ערװעכ * ןכָאצינ ,טנַײרפ ןַײמ = !ןעמונעג טָאה סרעזדנוא ,עלעטאט ,ךיז טלאה 1

 .!ןבעל לָאז !ןכָאצינ
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 עשיטסישאפ עטעשטּפָאטעצ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה סיפ יד רעטנוא
 םענופ ןטערטרָאּפ ,סעקיטסאווס-עקוידאה עצראווש ,עסיורג טימ ןענָאפ
 ךיז ,טצנאטעג ןבָאה ןטאדלָאס .עיפונק ןַײז ןוא רָאטיײרפעי םענעגושעמ
 ןטימ ןרעדנא םעד רענייא טסירגאב ןוא טשוקעג ךיז ,ןעמונעגמורא
 ,ןכָאצינ ןסיורג

 -מורא ןצעמע טימ ךיוא ךיז גרובזניג םָארווא טָאה ,קידנקוק ייז ףא
 -ראפ רע טָאה ןיילא ןופרעד רָאנ ,ךיז טכאד ,ןוא ,טשוקעג ךיז ,ןעמונעג
 -עגנַײא ,עכַאלעמלאב רעטכע ןא יװ ,ךיז טָאה רע .קעטייוו םעניא ןסעג
 -ייבעג רעטקירענעצ ןַײפ ןוא רענעזָאלבעגנָא ,רעטצעזעג רעד ןיא טקוק
 ןַײז ןפראד ָאד זא ,ןָאטעג טכארט א דיירפ ןוא טַײקנדירפוצ טימ ןוא עד
 טָאה ָאד ..."וסערדא ָאּפ, טקישעג טָאה רע סָאװ ,ןדאיראנס ענַײז ךיוא
 ...קעלייכ לקיטש א ךיוא רע

 יד טרעגלאוועג ךיז ןבָאה טירט ןוא טירש ןדעי ףא ,ּפערט יד ףא
 ןעװעג טינ ןיוש ייז ןענַײז טציא .רעקנעה עשיטסישאפ עקיטולב
 ןעזעג רע טָאה ביוטש ןוא שא ,זָאלג ,רענייטש יד ןשיווצ ...ךעלקערש
 טָאה עמ סָאװ ,סעכאילב ענעדיישראפ טימ גרעב ,םימָאלצ ,ןרידנומ
 ..עטיױט ךיז ןרעגלאוו עכלעוו ,םינָאילאט יד ראפ טיירגעגוצ

 ןפורעגנָא ךיז ןוא זָאנ רעד טימ ןָאטעג יירד א טָאה רעטלא רעד
 :טלציוועג ךיז ןוא טכאלעג ןבָאה סָאװ ,םירייוואכ ענַײז וצ

 רעד ןיא טיײטש סע טפול עסעִימ אראס ,רעדניק ,טליפ ריא ---
 ןפראד גנאל-גנאל ךָאנ טעװ עמ ...ךעד סרעלטיה ?עמראזאק רעטסיוו
 -ראפ טעװ רערעייז שעּפיא רעד ןיב ,רעטצנעפ ןוא ריט ןפָא ןטלאה
 ..עגידעמ ענייש רעייז ןרעטפול ןפראד גנאל-גנאל טעװ עמ ...ןדניווש
 !סעריוד-רָאד ףא ןרעוו ייז ןלָאז ןטלָאשראפ

 .רעס רעד יװ ,ןעזרעד רָאנ ,ןבעגוצ טלָאװעג סעּפע ךָאנ טָאה רע
 -פורא זיא ,טאמראה ןַײז ןופ רידנאמָאק רעד ,ווָארָאדָאיפ ייגרעס טנאשז
 -נָא דַײרק קיטש א טימ ןוא שיט םענעבמעד ןסיורג א ףא ןכָארקעג
 ;טנאוו רעטרעכייראפ רעצראווש רעד ףא ןבירשעג

 יז רימ ןבָאה ,ןטאק עשיטסישאפ ,עמָאכלימ א טלָאװעג טָאה ריא;,
 "!ריא טימ ךיז טיירפ ןוא ןַײרא בוטש ןיא טכארבעג ךַײא

 יד טלסיירטעגפוא טָאה ןטַײז עלא ןופ רעטכעלעג רעקיכליה א
 -ראפ רעקיסקווװנילק א שיט ןפא ןכָארקעגפורא זיא טָא ןוא .עדַײבעג
 -עזמאמ עצראווש רָאּפ א טימ טסיקנאט רעקידנענַײש ןוא רעטעזרומ
 :ןבירשעגנָא רע טָאה רעַײלב ןטיור ןסיורג א טימ .ןגיוא עשיר

 טימ ווָאגינרעשט ןופ ָאקנעבושט אמזוק טסאגוצ ןעוועג זיא ָאד,
 "!ןצירפ עינאּפ ,טינ סע טסעגראפ .עטָאר-ןעקנאט ןַײז
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 -עמע ךָאנ טָאה -- "!דארגנילאטס ןופ ןעמוקעג רעהא ןענַײז רימ,
 .ןבירשעצ ךיז ןוא טנאוו רעד ףא טלָאמעגסױא טארוקא רעצ

 רעקנאלש ,רעקיסקּוװ א שיט ןפא ןביוהעגפוא ךיז טָאה םיא ךָאנ
 רעטנוא ןופ .ןלאדעמ ןוא סנעדרָא טסורב רעלופ א טימ אנישראטס
 טקוקעגסיורא טָאה עקטָאליּפ טַײז א ףא רעטקוראפ שירעגנויליוװ ןַײז
 ,סנגיובנלע יד טימ ןסיוטשעצ ןעמעלא טָאה רע .עקנירּפושט עדנָאלב א
 -מאמ ,ןגיוא עכעלווָאלב עסיורג ענַייז טימ ןצעמע וצ קידנעקניוװרעטנוא
 סָאװ ,דַײרק קיטש ןטימ ןוא ,ךעלעצנָאװ עצרוק ענַײז טיירדראפ שירעז
 :סעיסיוא עסיורג טימ ןבַײרש ןעמונעג ,טּפאכעגסיוא ןצעמע אב טָאה רע

 ,גאטסכייר ןיא ,ָאד זיא רָאי ןטסקיצרעפ-ןוא-ףניפ ַײמ ןטשרע םעד;
 ןופ ,סעדָא ןופ יקסוװעשזָאר ערָאשז טיזיוו םענעגנּוװצעג א טימ ןעוועג
 "ָאמ ,איסטיווארנ עינ ,יצירפ ,םאוו ָאטע ילסעי יא .עקנאוואדלָאמ רעד
 1"..!איסטאווָאלאשז עטעשז

 ןעמונעג טָאה עמ ןוא רעטכעלעג ןופ טכַײקעג טָאה םעליוא רעד
 יד ןלעטש ,ןַײרא ּפָאק ןיא ןעמוקעג זיא'ס סָאװ ,טנעװ יד ףא ןבַײרש
 ,רעטצנעפ ןוא טנעװ יד ףא ,סענָאלָאק עטאוועקעּפמעּפ יד ףא סעמיסכ
 ןבָאה סָאװ ,עקידרעדָאי ,עשירעזמאמ ,עכעליירפ ,עצרוק ןטפירשנָא
 ,רעטכעלעג ןשימרוטש ןפורעגסיורא

 -נָא ,ליומ טנפעעצ א טימ ןענאטשעג זיא גרובזניג םָארוװא רעזדנוא
 יד ייזאיו ,קידנקוקוצ ,ןגינעגראפ ןבילקעג ןוא ןקעטש ןפא טראּפשעג
 רעד םיא טָאה םעצולּפ ןוא .ךיז ןענעמכָאכ ןוא רעטנוא ךיז ןביײרש ןטאי
 וטסייטש סָאװ ,סעלכאטלאב ,רָאנ גָאז, ;ןָאטעג ערָאט א ערָאהרעציעי
 ?ענעסאכ רעדמערפ א ףא טסאג רענעטעבעגטינ א יװ ,טַײז א ןָא יוזא
 עשז סָאװראפ ?קעלייכ ןייק טינ ןעד וטסָאה עכמיס רעקיטנַייה רעד ןיא
 "?עמיסכ ןַײד ָאד ןזָאלרעביא טינ ךיוא וטסלָאז

 ,דַײרק קיטש ןסיורג םעד טנאה רעד ןיא ןעמונעג טָאה רע ןוא
 -עגנָא סעיסױא-עטעּפָאל עסיורג טימ ןוא טנאוו רעד וצ ןעגנאגעגוצ
 ךיז טָאה רע "...ןילרעב -- ענשזארד, :ןשָאלעמאמ טסָארּפ ףא ןבירש
 ךאמ א רָאנ ,ןבעגוצ סעּפע ךָאנ טלָאװעג ןוא רעטרעוװ יד וצ טקוקעגוצ
 ןופ גונעג ןַײז טעװ עס -- טגָאז רענייא יו ,טנאה רעד טימ ןָאטעג
 עבלעז ענעי טימ טלעטשעגקעווא טפירשנָא ןרעטנוא ןוא --- ןגעווטרעייז
 "..גרובזניג םָארװא אנישדאטס עידראווג, ;סעיסיוא-עטעּפָאל

 -נָא עשיטאדלָאס עקילָאצנָא טימ דנאנאב עמיסכ ןַײז טגיילעגקעווא
 םיא ןיא סע יו ,טליפרעד ןוא טַײז א ןָא ןעגנאגעגּפָא רע זיא ,ןטפירש
 ןייטש א ּפָארא םיא זיא סע יװ ,ןעמעטָא וצ לסיב א ןרָאװעג רעגנירג

 ןגָאלקאב ךיז ריא טגעמ ,טינ ךַײא טלעפעג סָאד ,ןצירפ ,בױא ןוא 1
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 ןטימ טשיוועגסיוא ןוא עקסאק יד ןעמונעגּפָארא טָאה רע .ןצראה םענופ
 רערעוװש ןוא רעסיורג א ךָאנ יװ ,ןרעטש םענופ סייווש םעד לברא
 ...עדיוווא

 -ּפָא ךיז ןוא עדַײבעג רעד ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא גרובזניג םָארווא
 "לאווראפ ,ּפערט עקיטיוק ןוא עטקיזאמעצ עטיירב יד ףא טלעטשעג
 ןופ סרעּפרעק עטיױט ,רעקיטשכורב ,לבעמ םענעכָארבעצ טימ עטרעג
 טָאה יז .טָאטש רעד ףא קילב םעד ןביוהעגפוא טָאה רע .ןטסישאפ
 רעזַײה עטרינַיור יד ףא .שינרעטיצדרע רעסיורג א ךָאנ יוװ ,ןעזעגסיוא
 ..טרילוטיּפאק עמ -- סעטאמש עסַײװ ןעגנאהעג ןענַײז טרָאד ןוא ָאד
 ...טאז ןיוש זיא עמ ...טינ עמָאכלימ ןייק רעמ ןיוש ליוו עמ

 ןענַײז סעיצנאטסיָארטעמ ,ןביורט-עיצאזילאנאק ,רעלעק ,רעכעל יד ןופ
 -טיוט ,רעקנעה עשיטסישאפ עטעשולהירּפ ןוא עטעילעמשטירּפ ןכָארקעג
 טָאה סע .סעטאמש עסַײװ טימ ,טנעה ענעביוהעגפוא טימ ,ענעקָארשרעד
 רעייז ןעמוקעגניהא זיא ּוװ .סעכָאדאק א ןיא יו ,טעװעדרָאמעג ייז טימ
 ,עקידנרעטיצ ,עטעּפָאסראפ ,עסעימ ,עקיטיוק ?עּפצוכ רעייז ,רָאנָאה
 ףא לָאז עמ ,ןטעבעג ךעבענ ךיז ,ןענִיור יד רעביא ןכָארקעג ייז ןענַײז

 טימ ןָאט טינ ןבעל עשיטניה סָאד ןעקנעש יז ,ןבָאה סענָאמכאר ייז
 -לושמוא ןענָאילימ טימ ןָאטעג גנאל טינ טשרע ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד יז
 :טמורבעג ןוא ךעלעמָאשענ יד טימ טעכָאפעג ןבָאה ייז .ןשטנעמ עקיד
 ,..טפאשגנאפעג ןעייג רימ ...עיצאילוטיּפאק .,.טוּפאק רעלטיה ...טוּפאק;
 *...סענַאמכאר טָאה ...טינ טסיש

 -סיורא ןבָאה ייז .ןקוק טנעקעג טינ ייז ףא טָאה גרובזניג םָארווא
 רע טָאה ,לקעטש ןפא טראּפשעגנָא .לקע ,סאה ,לטיב םיא אב ןפורעג
 סע סָאװ ,ץלא ןוא טָאטש יד טכארטאב קידסעניוועמ סָאבעלאב-עסַײמ
 ןכלעו רעביא ,גאטסכייר ןטּפאלקעצ םעד ַײבראפ .ָאד טציא ךיז טוט
 טּפעלשעג ךיז ןבָאה ,ןכָאצינ ןופ ןָאפ עטיור יד טרעטאלפעג טָאה סע
 -אק; :טמורבעג ,רעקנעה עשיטסישאפ ענעגנאפעג סענָאלַאק עקילָאצנָא
 *...עיצאילוטיּפאק ...טוּפ

 גרעב ןיא ,סענַיור עקיסיוכרוד ןיא ןגעלעג זיא םורא רעצנאג רעד

 ,גראווכורב ,לגיצ ,ביוטש ,שא
 .ןטַײז עלא ןופ טנערבעג טָאה ןילרעב ןוא
 ןילרעב זא ,ךַײא טגָאז גרובזניג םָארװא רעזדנוא זא ,עשָאקשינ

 םיא ריא טגעמ ,ןזָאלראפ םיא ףא ןיוש ךיז ריא טגעמ ,טנערבעג טָאה

 קינראשזָאּפ א ,רעשעלרעַײפ א ןעוועג לָאמא זיא רע .טרָאװ ןפא ןביילג
 !עפיירס א ףא ןוויימ רעטוג א זיא ןוא ,ענשזארד ןיא
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 ווָאסרעּפ לעומש
 עקינָאמראה

 ךיז טָאה סָאװ ,דאירטַא ןשינאזיטראּפ םענופ לייט רעד ןעוו ,טכאנאי
 ףָאלש ןקִיורמוא ןוא ןרעװש א טימ ןפָאלשעג זיא ,ורּפָא ףא ןענופעג
 -אק ןאּפעטס רענאזיטראּפ רעגנוי רעד טָאה ,ןשטנעמ עדימ רעייז ןופ
 ןָאטעג סיוא יצ א ךיז ,רעגעלעג ןפא טצעזעגפוא ךיז םעצולּפ ןיקטאס
 רעביא רעגניפ יד טימ ןָאטעג ריפ א ןוא רענייב יד ןופ קאנק א טימ
 .עקינַאמראה ןַײז ןופ ךעלּפענק יד

 .טלעטשעגּפָא זייב בולָאג לבייל םיא טָאה -- !שישיש --
 טַײז סרעוואכ םעד ןיא ןָאטעג טינ קוק ןייק עליפא טָאה ןיקטאסאק

 טלָאװ רע יו טקנוּפ ,רענעט יילרעלָאק ןבילקעגרעטנוא רעטַײװ טָאה ןוא
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 ,םעליוא ןא ראפ סקידנטַײדאב רעייז סעּפע ןליּפשסיױא עיידעב טאהעג
 ;םילייק יד ןופ סיורא זיא בולָאג .ןרעה םיא ןעמוקעג זיא סָאװ

 !?טינ יצ ,ןרעװו טמוטשנא טסעוו --
 ןוא טַײז סלבייל ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג רעק א קִיור טָאה ןיקטאסאק

 ,ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא עלעגער א ףא

 סניוזא סָאװ ,טינ טסייטשראפ וד -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,אבייל --
 ..סָאװ טָא ,דָיי א טסיב וד לַײװ ...ןָאמראה א זיא

 ןרָאװעג בולָאג זיא -- .?זָאנ ןַײמ ןלעפעג טינ ריד זיא רעשפע --
 ,טמאלפעגפוא רעמ ךָאנ

 ןקיסאּפ א טכוזעג קיטנָאק טָאה ןיקטאסאק -- ..טסייטשראפ --

 א סָאד טליּפש רעשפע ןוא ,אבייל ,ךימ וטסייטשראפ -- .קורדסיוא
 -ָאק רעד ךָאד טעװ ןאבנזייא יד ןסַײרפוא !לָאמ עטצעל סָאד שטנעמ
 סָאד טנָאטאב סרעדנוזאב רע טָאה -- ...רימ ...ןעיורטראפ רימ רידנאמ
 .עקינָאמראה רעד ראפ ךיז ןעמונעג רעדיוו ןוא טרָאװ

 ענרעטומלרעפ יד רעביא רעגניפ יד טימ ןפָאלעגכרוד זיא רע
 טכעלפעג םענופ ןוא ,עקינָאמראה רעד ןופ ןטַײז יד ןגיוצעצ ,ךעלּפענק
 ךיז טָאה סע .דיל עטנאקאב-טוג א ןבעוו ןעמונעג ךיז טָאה רענעט ןופ
 יו טקנוּפ ,לכיימש ןוא ענַײט ןופ ,טומ ןוא דײשּפָא ןופ דיל א ןסָאגעג
 יד ןופ ,טכאנראפ .גערב-ךַײט א ףא טליּפשעג טציא טלָאװ ןיקטאסאק

 ,ןילָאּפ עקּפרעט טימ ,ייה ןטינשעג-שירפ טימ טקעמש סעקנָאל עקימורא
 .לדיימ עטבילעג סָאד טפור עקינָאמראה יד ןוא ,ןעקאווק סעבאשז

 טימ ןיקטאסאק רעד .טציירעצ ןעוװעג ץלא ךָאנ זיא בולָאג לבייל
 -ראה יד טלאה -- ,טסירָאטקארט א זיא רע -- ,רעגניפ עטעּפערעצ יד
 ,טליּפש --- ,ןעַײרב וצ ָאד זיא סָאװ ןוא ,דניק לציּפ א יו ,טראצ יוזא ןָאמ

 -אקיזיר ןוא ןרעווש םעד ךָאנ ,טציא רעבָא ...ןצראה םאב טמענ סע זא
 "ייד א טפאכעגרעביא ןבָאה רענאזיטראּפ יד -- ,טעברא לקיטש ןשיל
 רעשפע ,ןכיגניא ןוא ,רעצעלק יו ןשטנעמ יד ןגיל --- ,זָאבָא ןשישט
 טימ ךיז ןקיטראפּפָא ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ ,ןעָאש עטסטנעָאנ יד ןיא
 ..?ןָאמראה רעד ףא ךיז ןעוועלאב וצ טַײצ יד טציא זיא ,ןאבנזייא רעד
 ,טסיב וד; :רענאזיטראּפ א ןופ רעטרעוװו אראפ סָאד ןענַײז סָאװ ןוא
 ,"דיי א ,אבייל

 ןליּפש סָאד טמאזגנאלראפ סָאװטע טָאה ןיקטאסאק -- ...אבייל ---

 ,טרעפטנעעג טינ םיא טָאה בולָאג
 "רעד -- .ןענאטשעגּפָא טינ ןיקטאסאק זיא -- ,בולָאג רעוואכ ---

 ןעזעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה סעּפע סָאװראפ ,ךיד טעב ךיא ,רימ רעלק

 ?ןָאמראה א ףא ןליּפש ןדִיי א
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 -קעווא ןבילקעג ךיז טָאה בולָאג -- ..!ןייצ יד טינ רימ דייראפ --
 ,רידנאמָאק רעד ןעמוקעגנַײרא זיא טציא דָארג רָאנ ,בָאג א םיא ןבעג

 !טַײלטנאלש םירייוואכ ---

 ןענַײז עלא .ףוא ןעוועג רענאזיטראּפ עלא ןענַייז קילבנגיוא ןייא ןיא
 -עּפָא רעד ףא ןטערטסיורא טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע זא ,רעכיז ןעוועג
 .געוו-ןאב םוצ עיצאר

 :טָא םענופ רידנאמָאק רעד טצעזעגרָאפ טָאה -- ,רענאזיטראּפ --
 ןבָאה לטעטש ןשינייכש םעניא :עִידעי א ןעמוקאב ןבָאה רימ --- .דאיר
 גנורעקלעפאב עשידַיי עצנאג יד ןבירטעגפיונוצ טניה עשיטסישאפ יד
 ןפא ךיז טניפעג ,טסייוו ריא יו ,בולק רעד ןוא .בולק ןשלטעטש םעניא
 ,יד .סאג ןיא רעטצנעפ יד ךרוד ןעגנירּפש ןליופאב ןוא ,קָאטש ןטייווצ
 יד ןיא ןעמעלא ראפ ןעמ טָאה ,ןעגנירּפש טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ
 יז ןיא ןסָאשעג ,רעטצנעפ יד ףא טלעטשעגקעווא דלאווג טימ ןגיוא
 טניה יד ןבָאה ,ןגױלפעגּפָארא זיא רעטעגראהרעד א ןעוו ןוא ,ןטניה ןופ
 ,טגָאז ןוא ,ןעגנירּפש ןעק רע ?ןראנ ןדִיי יד יו ,טעז ריא;ק :ןעִירשעג
 "אב ץרוק טָאה רידנאמָאק רעד ןוא -- ...טָא זיא ..."טינ ןעק רע זא
 !טולב ראפ טולב --- :ןליופ

 טיירג ןעוועג דאירטָא רעצנאג רעד זיא סעגער עכעלטע ענייא ןיא
 ,ןטערטוצסיורא

 א ךרוד ןגעלעג זיא געוו רעד .טכאנ עקידנקלָאװ א ןעוועג זיא סע
 ןקיַײברעד א ןופ רעציזרָאפ א ,דאירטָא םענופ רידנאמָאק רעד .דלאוו
 -- ,ןגעוו ןוא ןגעטש עלא ָאד טסּוװעג טָאה סָאװ ,טריװלָאק ןשיניארקוא
 יד רעטנוא טָאה עלעטיר א עליפא זא ,יוזא ןשטנעמ יד טריפעג טָאה
 טימ לסקא וצ לסקא טנאּפשעג טָאה בולָאג לבייל .טצאלּפעג טינ סיפ
 יד טימ ןלָאצעצ ךיז טייג'מ :טכארטעג ןוא ןעניקטאסאק ןאּפעטס
 ןַײז טפאשראפ ןבָאה ייז סָאװ ,גָאלּפ ןוא םירוסעי יד ראפ ןטסישאפ
 עגושעמ ןוא טנװעג ,שירפ -- רעד ןוא ,לטעטש-טרובעג ,סבולָאג
 ...עקשָאמראה יד טעּפעשטעגנָא ךיז ףא טָאה --- ייברעד

 :ןכייצ א ןבעגעג רידנאמָאק רעד טָאה טָא ןוא
 !ןעזיוּפ ---
 .ןעזיוּפ ןעמונעג טָאה דאירטַא רעצנאג רעד ןוא

 "אק דָארג ןעמונעגּפָארא טָאה ןטסָאּפ-ךאוו ןשישטַײד ןטשרע םעד
 ,טרָאד טסייה רע יוװ ןסייוו םידייש ,סנאה רעדָא ץירפ ןעוו ןוא .ןיקטאס
 ךעלפעה ןיקטאסאק םיא טָאה ,ןָאטעג לקאוו א ךיז רעטיוט א ןיוש טָאה
 רע לָאז :ךיז ןעיצסיױא םיא ןפלָאהעג קיטכיזרָאפ ןוא ןטלאהעגרעטנוא
 .שיורעג ןקיטכעדראפ ןייק ןבייהפוא טינ ןלאפ םאב
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 ןוא לטעטש ןיא ןסירעגנַײרא ךיז רענאזיטראּפ יד ןבָאה ךָאנרעד

 !טולב ראפ טולב -- ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןשטַײד יד טימ ךיז טלָאצעצ

 -אפ א ןפָארטעג ןעניקטאסאק טָאה ילפנָא םענופ ןערב עמאס ןיא

 ,ליוק עשיטסיש

 ףא ןוא עצײלּפ רעד ףא ךיז וצ רעוואכ םעד ןעמונעג טָאה בולָאג

 א ןעוועג זיא ןיקטאסאק .דלאוו ןיא קירוצ טזָאלעגקעװא ךיז ריפ עלא

 ,ראד א -- בולָאג ןוא ,ערּוװג טימ רענעסָאגעגנָא ןא ,טאי רעטצעזעג

 וצ גנאלראפ רעסיורג רעד רעבָא .םעטָא ןצרוק א טימ לשטנעמ ראווק

 םעד קידנּפאכ םיוק .ךעיק ןבעגעגוצ םיא טָאה רעוואכ א ןעוועטאר

 .טסאל ערעווש יד ךיז ףא טּפעלשעג רע טָאה ,םעטָא

 .ןָאטעג עשטּפעש א רעטעדנוווראפ רעד טָאה -- ...ייטש ,אבייל --

 "עגּפָא ןיקטאסאק טָאה -- ...אבייל -- .טלעטשענּפָא ךיז טָאה בולָאג

 "ראפּפָא ךיז ךיא לעװ געװ ןטימ זא ,ךיא בָאה טניימעג --- .טצכערק

 ייךיא .+ןקיט

 ,ןטלאק ןרעביא רעוואכ םעד ןָאטעג טעלג א ךעלרעטָאפ טָאה בולָאג

 .ןרעטש ןקיסייווש
 ...עקנאילמעז ןיא ...רעטעּפש ...טציא טינ ,אּפָאיטס --

 לָאק סָאד לָאמאטימ זיא ןעניקטאסאק אב -- ...אבייל ,סָאד טינ --

 יד ,טוג יזא ַײז ,קוק א וט -- .ןטנוזעג א אב יװ ,רעטיול ןרָאװעג

 ןָאמראה א ..וטסליּפש וד ןעוו ,ךע ..?טעשטעילאקעצ טינ זיא ןָאמראה

 ...עטוג א רָאג ...עטרעוואכ עטוג א זיא

 .עציײלּפ סבולָאג ףא ןעגנעה ןבילבעג זָאלסנבעל זיא ןוא

 םעד ןָא ןעמוקעג רענאזיטראּפ יד ןענַײז דלאוו ןיא ךיז וצ קירוצ

 "נּווראפ ןעוועג ןענַײז ןשטנעמ עכעלטע .ןעניקטאסאק םענעמוקעגמוא

 זיא רע .ןטימעג טינ ליױק סעניוס םעד טָאה בולָאג לבייל ךיוא .טעד

 .טנאה רעטכער רעד ןיא טעדנוווראפ ןעוועג

 זיא טכאנראפ וצ .קידלמוט ןעוועג עקנאילמעז ןיא זיא גָאט ןצנאג א

 ףא .רענייא ןגעלעג זיא בולָאג ןוא ,ןיהּוװ רעװ ןעגנאגעצ ךיז ןעמ

 .עקינָאמראה יד -- עטרעוואכ עַײרט ןַײז ןגעלעג זיא טרָא סניקטאסאק

 ,רעטנוזעג רעד טימ ןעמונעג ,ןביוהעגפוא סָאװטע ךיז טָאה בולָאג

 ןוא ףורא ןָאטעג יצ א לָאמ עכעלטע ןוא עקינָאמראה יד טנאה רעקניל

 "כאר ,עכעלטַײדמוא טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה עקינָאמראה יד .ּפָארא

 ןּפמוד ,ןגנאל א טימ ןרָאװעג ןגיוושנא זיא ןוא רענעט עקידסענָאמ

 ,ץפיז

 ;טצפיזעגּפָא ךיוא טָאה בולָאג
 ...ןָאמראה א ףא טינ טליּפש דָיי א ,ךעלקריוו --
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 -עגּפָא רע זיא רָאי קילדנעצ ייווצ .רעצעז א רָאג זיא ,בולָאג ,רע
 ,טָאטש יד ןעוו ,ךָאנרעד .רעכיב טצעזעג ןוא סעסאק-ץאז יד אב ןענאטש
 -רעטנוא ןוא ןטסישאפ יד טּפאכראפ ןבָאה ,טעבראעג טָאה רע ּוװ
 ,בולָאג ,רע זיא ,טעשטּפָאטעצ לטעטש-טרובעג ןַײז ךיוא -- סנגעוו
 -פוא טינ רע טָאה ןטאטנדלעה עסיורג ןייק .רענאזיטראּפ יד וצ קעווא
 ,ןסעגעג טינ טסיזמוא רע טָאה טיורב עשינאזיטראּפ סָאד רעבָא ,ןָאטעג
 רע ןעװ ,טַײצ א ןעמוק ךָאנ טעװ סע :טמיורטעג רע טָאה זַײװנטַײצ
 ךיז טָאה סָאװ רעבָא .ןצעז טעװ ןוא סעסאק יד אב ןייטש רעדיוװ טעוו
 ןוא רעצעז ןייק טינ ןיוש רע זיא טנאה רעטכער רעד ןָא ..?ןזָאלעגסיױא
 .רענאזיטראּפ ןייק טינ

 רעד .רידנאמָאק רעד ןסירעגרעביא טָאה ןעקנאדעג ערעווש סבולָאג
 .טגערעגפוא שּפיה ןעוועג טציא זיא רידנאמָאק רעקַיור ךעלנייוועג

 קילַײא ןוא טגָאזעג טקאהעגּפָא ןוא ץרוק רע טָאה -- ...ךעלדנע --
 .געוו ןיא ןטיירג ךיז ןעמונעג

 זיא ,סָאד טסייה ,ךעלדנע .טייג סע סָאװ ןיא ,טסּוװעג טָאה לבייל
 ןגעו טָא ךיז טָאה טלדנאהעג .ןאבנזַײא יד ןסיײרפוא טַײצ יד ןעמוקעג
 -ראפ יד ראפ עריומ רעַײפ ראפ יװ ןבָאה טניה עשיטסישאפ יד :סָאװ
 םוש ןייק .טצונאב טינ ןצנאגניא ןאבנזַײא יד טרעװ גָאטאב .רענאזיט
 ןוא -טנורג יד ןענייז לארטסיגאמ-טרָאּפסנארט עקיצנייא יד .גנוגעוואב
 "אב ןרעװ ןרופ עשירעוּפ יד ןוא ןליבָאמָאטװא-טסאל יד .ןגעוו-יײסָאש
 טימ ןטנאּפוקָא יד ךיז ןצונאב טכאנאב רָאנ .סָאטוװא-רעצנאּפ ןופ טיילג
 יד .טַיײקיטכיזרָאפ סיורג טימ ,ךיז טייטשראפ ,ךיוא ןוא ,ןאבנזַייא רעד
 ,ןאבנזַײא יד ןסַײרפוא טלָאװעג לָאמ עכעלטע ןיוש ןבָאה רענאזיטראּפ
 ץלא טימ ןענָאלעשע עשיטסישאפ יד ןסלער יד ןופ ןריפּפָארא יידעק
 טינ ָאד דָארג ןוא .ןבעגעגנַײא טינ ץלא ךיז טָאה סע רָאנ .רעדנאנאטימ
 ףראד טכאנאב טנַײה זא ,עִידעי א טכארבעג גנוריּפשסיוא יד טָאה גנאל
 ףראד רעבירעד ,גנונעּפָאװאב רעקיטכיו רעייז טימ גוצ א ןייגכרוד
 ...טעברא לקיטש עקיטיינ סָאד ןרעוו ןָאטעגּפָא טנַײה ךָאנ

 עיניל-ןאב רעד אב טנעָאנ :אזא זיא "טעברא לקיטש סָאד; ןוא
 רעד ."עצינירק, שינעמענוצ סָאד טגָארט סָאװ ,לדלעוו סָאד ךיז טניפעג
 ,סופ א לעטש א טיג עמ ןעוו זא ,קיּפמוז יוזא זיא לדלעוו םעניא ןדָאב
 רעפיט א ןיא ןלאפעגנַײרא טלָאװ עמ יװ ,ןעקנוזעגנַיײא ןעמ טרעוו
 עטכידעג יד ןופ ןכַײװ ייז יו ,לדלעוו םענופ ןשטַײד יד ןכַײװ .עצענערק
 רעד טָא ןיא ,טָא זיא .רענאזיטראּפ יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,רעדלעוו
 יז ןופ רענייא .רענאזיטראּפ יד סיוא טנַײה ךיז ןטלאהאב ?עצינירק;
 ףראד סַײרפוא רעד .לדלעוו םענופ טנעָאנ רָאג ןסלער יד ףוא טסַײר
 ,ןסלער יד ןופ ּפָארא ףעקייט לָאז גוצ רעד זא ,יוזא ןרעוו טריפעגכרוד

644 



 -אב םיא טזַײװאב טסינישאמ רעד טסייה סָאד ,ץנאג גוצ רעד טבַײלב
 רעייז ןופ רענאזיטראּפ יד סיורא ןעגנירּפש טלמעד ,ןלעטשּפָא סנטַײצ
 םוא ןעגנערב ,גוצ ןפא ןָא ןלאפ ,"עצינירק , רעד ןופ --- שינעטלעהאב
 רעטּפאכראפ רעד רעביא סָאבעלאב ןיוש ןעמ זיא רעטַײװ ןוא ,ךאוו יד
 ,גנונעפַאװאב

 -סיורא ביוט בולָאג טָאה -- ...ןעמענוצלײטנָא רימ טרעשאב טינ --
 .טנאה רעטעדנּוװראפ רעד ףא ןָאטעג קנוװ א קירעיורט ןוא טדערעג

 א -- .רידנאמָאק רעד ןטלאהעגרעטנוא םיא טָאה -- ..זָאדָאדָאי --
 -פוא ףא םידַיײמ א ןעוועג סָאד זיא ,ךא ...ןעניקטאסאק דָאש א ,דָאש
 ךיז רימָאל -- .טנאה יד טקערטשעגסיױא טָאה רע -- ...!ונ ...ןסַײר
 ,.?טסייוו רעוו ...ןשוקעצ

 א ךיז טָאה רע -- ,ןשוק ןָאטעג ףרָאװ ןייק טינ ךיז טָאה בולָאג
 ,ןגיוצעגסיוא ןייטש ןבילבעג ןוא טרָא םענופ ןָאטעג סיר

 -אכ רערעַײט ,טסייה סָאד ...רעוואכ ,ןיימ ךיא ...רידנאמָאק --
 ...רימ טביולרעד -- .רעטרעוװ ןופ טענילכראפ ךיז טָאה רע -- ...רעוו
 ...ןעניקטאסאק טָאטשנָא

 רעד ףא ןָאטעג קנּוװ א טָאה רע -- ..?ּפָארא ןעניז ןופ טסיב ---
 ..רעַײט זיא טַײצ יד -- :ךייו ןבעגעגוצ ךַײלג ןוא טנאה רעקנארק
 .ןענעגעזעגּפָא ךיז טלָאװעג רעדיוו ןוא --- .,!ונ

 ,ןזיורעד ןוא ,טדערעג טָאה רע .ןענאטשעגּפָא טינ זיא בולָאג רָאנ
 -סיוא ,ךעלטנגייא ,זיא ךאפ ןַײז זא ,ןעמוקאב ךיז טָאה'ס .טענַײטעג ןוא
 .ןענאבנזַייא ןסַײרפוא ךעלסילש

 ,..טכער ,ונ --
 טרעלקרעד טָאה רע .ןעגנאגעגנַײא ,ךעלדנע ,זיא רידנאמָאק רעד

 ,ןרעו ןסירעגפוא ףראד ןאבנזַײא יד קריצאב רעסָאװ ףא ,ּוװ ,ןבולָאג
 .רונש-דניצ םעד ןוא ףָאטש-סַײרפוא םעד ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא

 טול ןוא רילָאק ןטיול ןענייז ףָאטש-סַײרפוא ךעלצעלק ַײרד יד
 .ףייזטעלאוט ךעלקיטש ַײרד ףא ךעלנע קידלאווג ןעוועג םרָאפ רעד

 -ראפ בולָאג טָאה רונש םעד ןוא ףָאטש-סַײרפוא ךעלצעלק ַײרד יד
 טָאה טציא זא ,יוזא ,טנאה רעקנארק רעד םורא עילראמ טימ טלקיוו
 -ארג-טנאה א .זדלאה ןרעביא דנוברעביא ןא ףא ןָאטנָא טזומעג יז רע
 -נוא ענעשעק רענעסירעגכרוד רעד ךרוד טזָאלעגּפָארא רע טָאה עטאנ
 .עקנאילמעז ןופ טזָאלעג ךיז ןוא ָאטלאּפ רעד ןופ קאלשרעטנוא ןרעט
 -ָאמראה יד ןעמונעג ,קירוצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז רע טָאה לָאמאטימ רָאנ
 .עצײלּפ רעד רעביא יז ןָאטעגנָא ןוא עקינ

 -- .ןפורעגסיוא טרעדנּוװראפ רידנאמָאק רעד טָאה -- !אבייל ---
 ..?עקצאצ רעד טָא ףא ןעד טסליּפש וד
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 ,.ייוו ךָאנ ,ָאהָא --
 ,טנגעזעצ קיצראה ךיז ןבָאה רענאזיטראּפ ייווצ יד
 ןעלדַאנ בַײלק שטָאכ ,טנַיײשעג ענָאװעל יד טָאה סעכָאלוצפא יו

 זיא בולֲאג .טכאנ עליטש א .שעפענ רעקידעבעל ןייק םורא דנור ןוא
 זיולב .גנאלק ןדעי וצ טרעהעגנַײא טגנערטשעגנָא ךיז ןוא ןעגנאגעג ךיז
 .גנאג םעד טקירעוושראפ סָאװטע טָאה עקינַאמראה יד

 עקיטיינ סָאד ןַאטּפָא ףראד רע ּוװ ,קריצאב רעד ןיוש זיא טָא ןוא
 סעּפע :דרע רעד וצ ןלאפעגוצ לָאמאטימ זיא בולָאג ."טעברא לקיטש,
 ןענַײז סע .געוו ןבעל ןבָארג א ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה רע .טשיור
 ךיז טָאה ןסלער יד רעביא ןוא ,ןטונימ עטלייצעג ןכעלטע ןפָאלראפ
 סָאד :ןָאטעג לכיימש א טעטנָאק טָאה בולָאג .עניזערד א ןגָארטעגכרוד
 .כוצ א ףא טראוו עמ ,סע טסייה .געוו םעד ןטסישאפ יד ןרילָארטנָאק
 -סיורא זיא בולָאג .סעידעי עכעלטקניּפ טכארבעג טָאה גנוריּפשסיוא יד
 ןקירעהעג םעניא ,ןסלער יד וצ טעזױּפעגוצ ,ןבָארג םענופ ןכַארקעג
 -עגוצ ךָאנרעד ,ףָאטש-סַײרפוא ךעלקיטש יירד יד טגיילעגרעטנוא טרָא
 יד ףא קירוצ ןעזיוּפקעװא ךָאנ טבַײלב טציא .רונש-דניצ םעד טקיטסעפ
 ,שינעטלעהאב ןיא ןגילּפָא --- ,רונש םענופ גנעל יד --- ,רעטעמ קיסַײרד
 רעד ןיא ,רעדער יד ןופ ַײרעּפאלק יד ןרעהרעד ךיז טעװ סע ןענאווזיב
 --- ןוא ,ןדניצרעטנוא עגער רעקירעהעג

 !ארוה ---
 ...גוצ ןשיטסישאפ םוצ ףָאס א
 ץעגרע ןופ זא ,ןעזרעד בולָאג טָאה רעבָא עגער רעבלעז רעד ןיא

 ןסיש ןוא ןעלקיצַאטָאמ עשיטסישאפ עכעלטע ןעגנורּפשעגסיױרא ןענַײז
 עטנוזעג סבולָאג לבייל ןָאטעג ירב א טָאה ליוק א .געו םעד סיוגנעל
 טרעה טָא ןוא .טנאה יד טמײלעגּפָא טָאה קעטייו רעפראש א .טנאה
 גנאל .גוצרעצנאּפ א ןופ גנאג רענטעמאה ,רערעװש רעד ןיוש ךיז
 ,געווסיוא ןייא .טַיײצ יד טינ טציא זיא ןטכארט

 -ּפָא ןוא קינָאמראה יד ךיז ןופ ןסירעגּפָארא לענשצילב טָאה בולָאג
 ,ךָאנרעד .ןרעטש טינ לָאז יז --- ןַײרא דלעפ ןיא טַײװ יז טרעדַײלשעג
 .רענוד א .רונש םעד ןדנוצעגרעטנוא רע טָאה ,לענשצילב יוזא טקנוּפ
 סָאװ ,גוצ רעד ןוא .טכאנ רעד ןיא םורא טַײװ ןגָארטעצ ךיז טָאה לאנק
 ןָאטעג ץכערק א ךעלקעטייוו טָאה ,טעּפמיא אזא טימ ןגָארטעג ךיז טָאה
 ןבָאה ןָאגאו א ךָאנ ןָאגאוו ןוא ,רעדילג עטעדנוװראפ ענַײז עלא טימ
 ,טישנָא-ןאב ןרעטנוא ןלאפ ןעמונעג םירוקיש יו

 יו ,רעה ןוא ןיה ןגָארט ןעמונעג ךיז טָאה ךאוו עשיטסישאפ יד
 א טָאה ָאד רָאנ .עטיוט יד ןוא עטעדנּוװראפ יד ןּפעלשסיױרא :טלודעצ
 ןופ ןעגנורּפשעגסיױרא ןענַײז רענאזיטראּפ יד :"עצינירק, יד ןָאטעג ץעז
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 "טיה יד ןטייווצ ןכָאנ םענייא ןטכינראפ ןעמונעג ןוא שינעטלעהאב רעייז
 ,טניה עשירעל

 רעשיטסישאפ רעד :ןבעגעגנַײא ךיז טָאה ןאלּפ רעטקרעמעגנָא רעד
 ,רענאזיטראּפ יד אב טנעה יד ןיא ןבילבעג זיא גוצ

 -ונעג רענאזיטראּפ יד ןבָאה ,ךיז-וצ לסיב א ןעמוקעג זיא עמ ןעוו
 .ןבילבעג טינ רעכייז ןייק רעבָא זיא םיא ןופ .ןכולָאג לבייל ןכוז ןעמ
 -פוא רעד טָאה ןסלער ענעכַארבעצ ןוא סעלאּפש רעקיטש טימ ןעמאזוצ
 ,רעּפרעק םענעלָאמעצ סכולָאג לבייל ןפרָאװעצ טַײװ סַײר

 -מוא ןא ,עצנאג א דלעפ ןליוה ןיא ןגעלעג זיא קינָאמראה יד זיולב
 סָאװ ,רעגניפ עכעלשטנעמ ףא טראוועג ןוא ,עמיגּפ ןייא ןָא ,עטריראב
 ,גיז ןסיורג רעזדנוא ןופ דיל עכעלרעה יד ןליפשסיוא ריא ףא ןלעוו
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 ןאמקילאפ לעיכעי
 וט85310ח212"

 ראפ ,עניוס םענופ עטַײרּפאב א טשרע ,טָאטש א ןעזעג טָאה'ס רער

 ור ןייק זא ,טסיױו ,ןטכאלש ערעװש ןעגנאגעג ןענַײז סע רעכלעוו

 טָאטש רעסיורג א ןגעוװ דער ךיא .ןַיײא טינ ףעקייט ריא ןיא ךיז טלעטש

 ,ןילרעב טימ קיטַײצניא טאמיק ןלאפעג זיא עכלעוו ,עיזעלשרעדינ ןיא

 :עגרעביא ַײברעד ןבָאה רימ סָאו ,דיירפ יד ,ןלאפ סעמעוו ,טסייה'ס

 ןעמענַײא ןופ דיירפ רעסיורג רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ,טבעל

 .עניוס ןרעביא גיז ןלופ םעד ןרעבָארעד ןוא ןילרעב

 ךיז טקוקראפ ןבָארגצוש ןיא טאדלָאס רעד ןעוו ,ייײמ ןעוועג זיא'ס

 ןכלעוו ,לגיצ א רעטנוא ןופ טצָארּפש סָאװ ,עלעזערג א ףא קידנעקנעב



 ,סקיב רעד ןופ ןסיש וצ רעמעווקאב ןַײז לָאז סע ,טגיילעגקעווא טָאה רע
 יד קידלושמוא-קירעטיצ טנפעעצ סָאװ ,לטייוק א ףא ךיז טקוקראפ
 אזא ןיא זא ,טנַײה ןוא .טַײז א ןיא ןאּפש ףניפ א ,ךעלעטעלב עסַײװ
 סעניוס םעד ןעוו ,עמָאכלימ ףָאס טימ ,ןדירפ טימ קעמש א טוט יימ ןימ
 -לָאשראפ א לָאמ טרעדנוה ,עטלגנירעגמורא ןא גנאל ןיוש ,טָאטש א
 !דיירפ סטאדלָאס םעד ןַײז ףראד סיורג יו -- ,טלאפ ,ענעט

 א ןַײא טינ ףעקייט טָאטש אזא ןיא ךָאנ ךיז טלעטש ור ןייק רָאנ
 ;,לאפ א ךיז ןופ ןיילא טוט ןרעיומ עטריניורעצ ןשיוצ טנאוו ענלגיצ
 ןשיווצ ךיז ןעִיצ רעייפ רעגניצ ,עפיירס א טרעקאלפ סאג רעקיטַײז א ףא
 םענעלָאטש א ןופ ;ןטייווצ םוצ רעיומ ןקידרעבינגעק ןייא ןופ ןכיור יד
 ךוב ןטנפעעגרעדנאנאפ א טלאה רעטנרעלעג א -- ץאלּפ ןפא לָאמקנעד
 סָאד -- ,ךוב ןטימ טנאה יד ּפָא לאפ א לָאמאטימ טוט --- טנאה ןיא
 טינ רעיומ א ןיא ןסירעגפוא ךיז ןָארטאּפ-טסואפ רעשישטַײד א טָאה
 רעווקס א ןיא ...לָאמקנעד םעניא טגנאלרעד טָאה רעטילּפש א ןוא ,טַײװ
 ןוא ןטאמָאטװא ןופ טוילאס רעכַײלג טינ רעקיכאפַײרד א טכליה
 -מוא טנַײה ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ערעזדנוא ןעמ טקידרעאב טרָאד -- ןסקיב
 לוד א סיורא טגנירּפש ןענַיור ןשיווצ ןופ ץעגרע .טכאלש ןיא ןעמוקעג
 רעכלעוו ,טאדלָאס א ןיא עטאנארג א טצימש ןוא טסישאפ רענערָאװעג
 -ראפ ןבעל ןייא ךָאנ טרעוו יוזא טָא --- ,רעכוזנענימ א טימ ךיז טערָאּפ
 .ןטינש

 סָאװ ,ןדירפ ,טרעבָארעד ןיוש זיא ןדירפ רעד .,ַײמ זיא םורא ןוא
 ןיא טגָאמראפ טפארק לפיוו .טנעניטנָאק ןצנאג א ףא סיוא ךיז טיירּפש
 ןיא טשיור ,ןרעדָא יד ןָא טליפ ןבעל לפיוו ,טַײצ אזא ןיא ץראה א ךיז
 זיא סָאװ ,סניוזא ,סנריולראפ ,סנעגנאגראפ קנאב טוט לפיוו ,טולב
 ךיז טלה סעּפע רעבָא .ןרָאװעג ןכָארבעצ םערוטש-עמָאכלימ םעניא
 ןרעהנַײא ,ןגױא יד ןכאמוצ ךיז טליו סע ןוא ףיטרעדניא ךיוא ןיוש
 ...ןגינ א יװ ,טרָאד טסקאוו ,קינייװעניא ןָא טלעווק ור יד יװ ,ךיז

 יד ּוװ ,קָאטש ןטשרע ןפא רעמיצ א ןיא ,זיוה ןטרינַיורעצ א ןיא

 א .ענאיּפ א טליּפש ,ןסירעגסיוא עבמָאב א טָאה טנאוו עקידנסיורד

 -קעווא ,לגיצ ףא .טליּפש ןוא לקנעב םענעיורטש א ףא טציז טנאנעטייל

 טימ עטלעטשעגקעווא ,סעזליה:דאיראנס ףא ,סנייא ףא סנייא עטגיילעג

 ןוא עגנוי ,טַײלטכאלש קילדנעצ רעבלאה א טציז ,ףורא ןלוסּפאק יד

 -עגרעטנוא סטנאנעטייל םעד -- ,טנעה יד ןיא רעוועג טימ ,ערעטלע

 .ןרעה ייז ,עטנדרָא

 ןכלעוו ןופ ,עלעטסעק ןרעצליה קיכעגנעל א ךיז טרעגלאוו ליד ןפא
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 יד .ענימ א זיא סָאד -- קעשָארּפ רעלעג א ןטָאשעגסיױא ךיז טָאה'ס
 טנאנעטייל רעד ןוא ,ענאיפ רעד ןיא ןטלאהאבראפ יז ןבָאה ןשטַײד
 ןוא טרָאד ןופ טּפעלשעגסױרא ,ןליּפש ןבייהנָא יו ,םעד ראפ יז טָאה
 לכלַײנק א ןיא טלקיוועגפיונוצ ךיוא טגיל ,ליד ןפא ,ָאד .טקידעשטנא
 סעִיו עטגנערטשעגנָא ענַײז ;ףלָאװ א יו ,רעיורג א ,יקרָאז טנוה רעד
 ןרעטיצ ןרעיוא עקיציּפש ענַייז ,ןגױא עכעלטכַײפ עצראווש יד םורא
 -אלק יד רעביא פאלק ןרעקראטש רעדעי סטנאנעטייל םעד ןופ ףוא
 טימ רעמיצ ןיא ןעמוקניירא םאב ךַײלג טנוה רעד טָאה סָאד -- ,ןשיו
 טרָאד זא ,טנרָאװעג ןוא ענאיּפ רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ַײרעליב א
 ,ענימ א טגיל

 ,ןליּפש סרידנאמָאק םעד ןגייווש ןגנערטש ןיא ןרעה טַײלטכאלש יד
 ענענאטשאק עטַײשראפ ןיא ,ּפָאק רעד ,ענטלאטש ןוא גנוי זיא רע
 רעגניפ יד סָאװ ,ןעגנאלק יד ןופ טקאט ןיא ךיז טלקַאש ,ןרעשטוק
 סנעמיר יד טימ ענעגיוצעגמורא ןא ,עקרָאיטסאנמיג יד ;סיורא ןפור
 טיג ,סייווש טימ עטקייוועגכרוד א ,טעשנאלּפ םענופ ןוא יײּפוטרָאּפ ןופ
 יד ןופ ןוא עציילּפ רעד ףא ןלוקסומ יד ןופ גנוגעוואב רעדעי רעביא
 יד ףא ןטערט לוויטש עוועמָארכ עטביוטשראפ ןיא סיפ יד ,סעקטעּפָאל
 טָא ןוא ,עשיגרענע ןוא עקנילפ א טָא ,ענַײז ליּפש יד .ןלאדעּפ ענעשעמ
 -עהוצ יד ןפרָאװעגנַײרא יו טָאה ,עשירעמיורט א ,עטכעלעמאּפראפ א
 .טינ געוואב ןייק ךיז טוט ייז ןופ רענייק ,רעביוצ א ןיא רער

 -- ןגיוא ענעטינשראפ-לָאמש יד טימ ןאקנידוא לעוואּפ ןָאשטָארָא רעד
 עלעסיב א ןוא טרירעג ףיט זיא --- לטניּפ א ןעוו ןטלעז ןעוט סעִיוװ יד
 טערט טַײקטמעלָאכראפ רעטכַײל רעד ךרוד ;ןליּפש םענופ טלמוטעצ יו
 -לָאס רעקירָאיקיצרעפ רעד ,אקלאדאּפ רָאדעּפ .ורמוא ןא סיורא טעליוב
 -רעד ךיז לָאז רע יו ,רענרומכ א טציז ,סעצנַאװ עשּפיה יד טימ טאד
 סע טָאה רע סָאװ ,ןַייז טשעדיכראפ ןוא ןטסרעַײט עמאס םעניא ןענָאמ
 -סיוא רעטוג א ,ןיקוירָאקס רָאטיײרפעי רעד .טקנעדעג טינ טציא זיב
 -עג ןפא קורדסיוא ןכאוו ןוא ןטעדיוסראפ א עלעסיב א טימ ,רעריּפש
 טנאנעטייל ןפא טלעטשעגנָא ןגיא ענייר ןוא עיולב ענַײז טָאה ,טכיז
 טוג קידלכַײמ םיא זיא'ס -- ,טסעוואקיצ רעסייה טימ םיא ףא טקוק ןוא
 -ילפש א ןכלעוו אב ,טאדלָאס רעגנוי א --- ָאקנעשטבאב .קיזומ רעד ןופ
 טַײז ןייא םיא טעשטעילאקעצ ןוא קאב קיטש א ןסירעגסיורא טָאה רעט
 ןגיוא יד ,טליפרעד ַײנספא יו קעטייוו ןַײז טציא טָאה ,םענָאּפ םענופ
 ,טנוה םעד לדנעמיר ןראפ טלאה רעכלעוו ,ווָאקנעװאס .םיא אב ןענערב
 ןגָארטּפָא ךיז לָאז עמָאשענ יד יװ ,קילב ןטרעווילגראפ א טימ טציז
 ןופ רידנאמָאק רעד זיא ,טליּפש רעכלעוו ,טנאנעטייל רעד .ףוג ןַייז ןופ
 .עטווואלס ןָאימעס ,עמָאיס --- דָאוװזוװ-סגנוריּפשסיוא
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 רעזַײה עלא ןענַײז עריא ןטַײז עדייב ןופ סָאװ ,סאג רעד רעביא
 קראטש סעקּפורג עניילק ןיא ןוא זיײװקיצנייא ךיז ןעֶיצ ,טרינַיורעצ
 רעדָא סעציילּפ יד ףא ךעלקעפ טימ ןשטנעמ עטרעטאמראפ ,עטזָאלעגּפָא
 וצ טינ ךָאנ ןגאו ענעי ,ןשטַײד ןייק טינ ןענַייז סָאד .ךעלעגעוו ףא
 -ראפ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןענַײז רעדנעל ענעדיישראפ ןופ .ךיז ןזַײװאב
 ןופ ןעָאש עטשרע יד ןיא ,טציא ןוא ,דנאלשטַײד ןייק ןרָאװעג ןבירט
 .ןיהּוװ ךָאנ קידנסיו טינ ןיילא ,ייז ןעקנָאלב ,גנויירפאב רעייז

 א ןיא טנאּפשעג ,רעקשטיטלא ןא סאג רעד רעביא ךיז טּפעלש טָא
 .ןעלסקא עראד ענַײז ןיא ןַײא ךיז ןדַײנש קירטש יד .עלעגעוו ןיילק
 טימ טנעה יד גנוגנערטשנָא ןיא טזָאלעגּפָארא ,ּפָאק םעד ןגױבעגנָא
 עלעגעוו סָאד ןּפעלשרעבירא ךיז רע טסַײלּפ ,ןטסיופ עטקירדעגפיונוצ
 -עגנָא זיא רע .געו םעד םיא ןלעטשראפ סָאװ ,לגיצ עכעלטע רעביא
 עיױלב ערעװק טימ טנווַײל ןעיורג ןופ ןזיוח ןוא טאלאכ א ןיא ןָאט
 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק ןופ ןעמוק עכלעזא --- ןסאּפ

 ,רעהא ןקוק טמענ ןוא ּפַא ךיז לָאמאטימ טלעטש רעקשטיטלא רעד
 טשיװ רע .ענאיּפ רעד ןופ ןליּפש סָאד ךיז טגָארטרעד סע ןענאוונופ
 רעבירא ּפעלש א טוט ןוא םענַאּפ םענופ סייוש םעד לברא ןטימ ּפָא
 ןאּפש ןעצ א ּפָא ךיז רע טלעטש ןאד ,לגיצ יד רעביא עלעגעוו סָאד
 טמענ ,ינק יד ףא ךיז טזָאלעגּפָארא .טנאוו רענעכַארבעגכרוד רעד ןופ
 טינ לָאז לדער סָאד ,עלעגעוו ןופ סקא םוצ לטערד א ןעיירדוצ רע
 -עג ןפא .ןקשטיטלא םעד טוג ץנאג ןעמ טעז רעמיצ ןופ ,ןלאפּפָארא
 ענעסקאוועגרעטנוא עיורג ,טערעב ןעיולב א רע טגָארט ּפָאק םענעריוש
 .טראדעגסיוא ךעלקערש זיא סָאװ ,םענָאּפ ןַײז ןקעדאב רָאה

 רעגניפ ענַייז .ןקשטיטלא םעד טינ טעז ןוא טליּפש טנאנעטייל רעד
 א יו ,ןבעגעגרעביא ָא-טשרע רע טָאה טָא .ןשיוואלק יד רעביא ןצנאט
 ךיז טגָארט ,רעקידנשירפרעד ןוא רעסייה א ,ןגער רעקידרעמוז רעצרוק
 סָאד ליּפש ןַײז ןיא ךיז טרעה טָא ;ןעגנאז טימ דלעפ א רעביא ךרוד
 ,לעשיד ןפא ךעלעקעלג טימ טיפ סָאװ ,עקשטירב א ןופ ןעקכאראט
 ...ךאילש א רעביא דרעפ עטעניּפראפ טימ

 ,רעקשטיטלא רעד זא ,ןעעז ,רעמיצ ןיא ןציז סָאװ ,ןטאדלָאס יד
 ,טלאפסא ןפא ,בױטש ןיא ינק א ףא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה רעכלעוו
 ןיא רעהא טקוק רע ,לדער םוצ טָארד םעד ןעיירדוצ טרעהעגפוא טָאה
 .רעמיצ

 טמוק ייז ןגעקטנא .סאג רעד רעביא ךיז ןעיצ ןשטַײד ענעגנאפעג
 ןענַײז סערעמאק יד עכלעוו אב ,ןדעּפיסָאלעװ ףא רענַײגיצ עטּפָאכ א ןָא
 ,עטַײרפאב .ימוג ןייק ָאטינ לאלכיב זיא רעדער יד ףא רעדָא טזָאלעגּפָא
 ,ץלא ןיא ןָאטעגנָא רענַײגיצ יד ןענַײז ,רעגאל א סעּפע ןופ ,סיוא טעז
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 -ןיליצ ןיא -- ,ןעניפעג טנַאקעג רעזַײה עטסוּפ ןיא רָאנ טָאה עמ סָאװ
 עטיירב ןיא סופוצ ןעייג ןעיורפ ערעטלע .ןטעדרוס ,ןעלטנאמנגער ,סרעד
 יד אב ךיױא טציז גראווניילק ,רעדניק ךָאנ ןפיול ייז ךָאנ ,ךעלדיילק
 -יסָאלעװ יד ףא טסאל יד קידנרעסערגראפ ,סעציילּפ יד ףא ןעלבצנאמ
 ןטיילגאב רענַײגיצ יד .טפול יד ןָא טליפ ַײרעצלירג א ,גזאיל א .ןדעּפ
 -ענ ,קידנצנאטרעטנוא ,ןעיורפ יד .ןשטַײד יד ןעקוה ןכעליירפ א טימ
 .ךעלדיילק יד קידנעכָאפעצ ,ןעיירד ךיז קידנעטשנָא רָאג טינ ןעמ

 -ופ טנאוו רענעכָארבעגכרוד רעד ייבראפ טנעָאנ ןעייג רענַיײגיצ יד
 ףוא טרעה עטּוװאלס טנאנעטייל רעד .טייטש ענאיּפ יד ּוװ ,רעיומ םענ
 טעשזדנָאלב לכיימש רעראבקרעמ םיוק א .ייז ףא טקוק ןוא ןליּפש
 יד ױעביא ליטש ךיז ןשטילג רעגניפ יד .םענָאּפ ןיורב ,ןייש ןַײז רעביא
 .ןעגנאלק ןייק קידנפורסיורא טינ ,ןשיוואלק

 קוק א טוט עטּוװאלס .ץיו א טגָאז רעריּפשסיױא יד ןופ רעצעמע
 .טינרָאג טרעפטנע ןוא ּפָאק ןטימ לקָאש א קידנעמיטשוצ טיג ,םיא ףא
 ,ןשטנעמ םָארטש א ןופ דראגנאווא ןא ןעוועג זיולב ןענַײז רענייגיצ יד
 עלא ןעמוק ייז יו ,שרעדנא טינ .סאג יד לָאמאטימ טציילפראפ סָאװ
 ךיז ףא קידנּפעלש ,ָאד ךיז ןעִיצ רעטנזיוט .עדארטסָאטװא רעד ןופ
 -עו ןיא ,סעקשטאט ןיא טנאּפשעג ןענַײז עקינייא .ןענאדָאמעשט ,קעּפ
 -טכארפ ערעווש זיב שזא ,סיירג ןוא םעטסיס רענעדיישראפ ןופ רענעג
 יד וצ .ןעלבצנאמ עכעלטע םיוק ןפוטש סע עכלעוו ,סעקדאשטשָאלּפ
 ,טגָארט עמ סָאװ ,קעּפ ןוא סענאדָאמעשט יד וצ עליפא ןוא ,ךעלעגעוו
 עדאווא סנכייצ -- ךעלדנעפ עקיבראפנדיישראפ טקיטסעפעגוצ ןענַיז
 ...עּפָאריײא ןופ רעקלעפ עלא ןופ

 ןזָאלב ןפיילש עגנוי ענַײז ףא .דליב ןקיזָאד םעד ףא טקוק עטווואלס
 ,ןשיוואלק עסַײװ יד ףא ןגיל ענייז טנעה יד .ךעלרעדָא עכעלטע ןָא ךיז

 עכעלטע רעגניפ יד ןופ קירד ןקיטסאה ןייא טימ רע טמענ לָאמאטימ
 -רעדניא ןרעטיצ ןעגנאלק יד יװ ,ןַײא ךיז טרעה ,ןדרָאקא עקראטש
 עפיט א ,עגארפ א .ןשיואלק יד ףא קירד א רעדיוו טוט ןוא ,ןטפול
 טנאנעטייל רעד .ענאיּפ רעד ןופ ךיז טגָארטרעד ,עשיגארט א ןוא
 א ןיא רעגניפ יד טימ רעביא טפיול ,ןגױא יד עלעסיב א וצ טכאמ
 -יצ ,רעקיצראה ןוא רעליטש ךָאנ .טנעמורטסניא םענופ טַײז רעטייווצ
 -רעד טַײװ ץעגרע ןופ ןוא .עגארפ יד טמוק דעכאּפ טימ ןוא קירעט
 ,םערוטש ןכעלדַײמראפמוא םענופ ןרענוד א ,ןעמורב א ךיז טגָארט

 רעדליוו טימ לופ --- ענייא .ענאיּפ יד ןדייר טמענ ןעמיטש ייווצ ןיא
 רעביא ןוא .טַײקכאװש רעקירעטיצ טימ לופ -- עטייווצ יד ,טפארק
 יו ,שעמאמ טרעה עמ ,רעכיוו רעקידעריומ א ןָא טסקאוו ןעמעלא םעד
 ,ןזָאױג סיורא ןסַײר ייז ,דרע רעד רעביא יווועג א טימ ךיז ןגָארט ןטניוו
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 ןכָאנ ךיז זָאל ףגעק טינ ךיז לעטש/, :טַײרש ץלא ןוא ,רעמייב יד ןגייב
 "!ךָאנ רעכיוו

 -- וווָאקנעװאס ,אקלאדאּפ ,ןאקנידוא ,ןיקוירָאקס רעריּפשסױא יד
 ןָאק טנאנעטייל רעייז זא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .עטרעווילגראפ יװ ןציז יז
 טָאה ,סאג רעד ףא סָאװ ,רעקשטיטלא רעד !?ןליּפש יוזא רָאנ -- ,ןליּפש
 טירט עטיהעג טימ ,רעכַײלג א טייג ןוא ןייטש טזָאלעג עלעגעוו ןַייז
 ךעלרעַײפ רע טָאה טערעב םעד .טנאוו רענעכַארבעגכרוד רעד וצ
 -קידנעָארד טוט ,ףוא בייה א ךיז טוט יקרָאז .ּפָאק ןופ ןעמונעגּפָארא
 יצ א דלאב טוט ווָאקנעװאס רָאנ ,ןדמערפ ןפא קוק א טציּפשעגנָא
 רעקשטיטלא רעד .סיפ ענַײז אב רעדיוו רע טגיל ,ןעמיר ןראפ טנוה םעד
 ,טנאוו ןיא ךָארבכרוד עמאס םאב ןייטש טביײלב

 טציילפ םָארטש רעקיטכעמ א יװ ,רעביא טעלױב טיג ענאיּפ יד
 -נאלרעד סָאװ ,ןצילב ךרוד ןקאה למיה םעד .טלאּפש-ןזדלעפ א ןשיווצ
 יד זיב דרע יד ןעלסיירט ןרענוד .ןטייווצ םוצ טנָאזירָאה ןייא ןופ ןעג
 -וב ןטרָאד ךיוא ןוא לָאמאטימ ךיז ןענעפעעצ ןטנורגּפָא ,ןפיט עמאס
 בײהנָא יצ ,טלעוו ףָאס סע זיא יצ .שינרעטצניפ ,טכאנ .סרעכיוו ןעוועש
 -רעד טַײז א ןופ ץעגרע ,םערוטש םעד ךרוד ןוא ?ןבעל בייהנָא ,טלעוו
 ראפ סקידעבעל א סעפע טרעטיצ סָאד -- ןלערט עליטש ךיז ןגָארט
 א יװ יוזא ךיז טרעה -- "!טינ רעמ ןָאק ךיא,; .רעדיוש ןוא קערש
 ,ןעמעלא םעד רעביא רָאנ .גנוּפעשסיוא רעלֹופ ןופ טמוק סָאװ ,ץכערק
 ייטש ?טינ טסנָאק, :םיטש עטייווצ א טגנילק ,קידנרעטנומרעד ןוא רעכיז
 "!ןברָאטשעג טינ טסיב ,ףוא

 טימ טמעטָא סעּפע .רעליטש טרעוו ןרעטיצ סָאד ןוא ןגָאלק סָאד
 רעגניפ יד ןפיול ףוא ןוא ּפָא .טיײקטסעפ רעטרעבָארעד טימ ,גנונעּפָאה
 ןגיובעגנָא ךיז טָאה עטּוװאלס .ןשיוואלק עקידוועגנילק עמאס יד רעביא
 ןייא ךָאנ .טנורגּפָא ןא ןיא ןקוקנייא ךיז לָאז רע יוװ ,ענאיּפ רעד רעביא
 "!ָאי; :טרעפטנע ענאיּפ יד ןוא "?ןַייז זומ יוזא; :טמוק עגארפ

 זיא וװרּפ רעד -- ןרענוד לָאז ,ןסַײמש םערוטש רעד געמ טציא
 ךָאנרעד .ןראפנאפ ןופ ןלאש סָאד ךיז טרעה ץעגרע ןופ .ןטלאהעגסיוא
 רעד -- טרעה עמ .דרע רעד ףא ּפָארא ור ןוא טַײקליטש טרעדינ
 רעליּפש רעד -- ?ור ..ור .טַײװ רָאג רעבָא ,ךָאנ טעוועשוב םערוטש
 טנאה יד טקערטשעגסיוא ןוא רעּפרעק ןַייז קירוצ ףא ןפרָאװעגּפָא טָאה
 יד סָאװ ,ןעגנאלק-ור יד ךיז ןיא ןּפאזנייא לָאז רע יו ,ענאיּפ רעד וצ
 רעדיו :רעטיצ א רע טוט לָאמאטימ רָאנ .סיורא ןפור רעגניפ ץיּפש
 -כרוד יוװ יוזא ןזוילש עקיזיר ןענַײז סָאד .םערוטש א טכָאק ןוא טזיורב
 זיא סעּפע רָאנ .ייז ךרוד ןציילפ ןעמָארטש-םאי ןוא ןרָאװעג ןסירעג
 יד ןטלאהנַײא םָארטש םעד טָא ןָאק סָאװ ,טפארק עַײנ א ָאד ןיוש
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 רע .ייז ןופ לסילש םעד טלאה זיר א .טכאמראפ ַײנספא ןענַייז ןזוילש

 רעוווג זיא רע ,ןרעױט טשנרענייטש יד לסקא ןטימ רעטנוא טראּפש

 יי.ןעוועג

 טרעדורעגפוא ףיט -- טרעקראפ יצ ,ןליּפש ןקיטסאה םענופ דימ

 ,ןפורטגסיורא ןיילא טָאה רע סָאװ ,טפארק רעד ןופ טקיטשרעד יװ ןוא

 טונימ א ןציז ןדרָאקא:סולש עכעלטע ךָאנ טנאנעטייל רעד טבַײלב

 ךָאנרשד ,לקנעב ןופ לטנעו ןפא עציײילּפ רעד טימ טנעלעגנָא בלאה

 .ענאיפ רעד ןופ לקעד סָאד וצ ןכעלעמאּפ טכאמ ןוא ףוא רע טייטש

 "עטטַײגאב טימ רע טגָאז -- ,טנעמורטסניא רעקידנצנעלג א --

 .ץנאג ןבילבעג זיא רע סָאװ ,טוג --- ,גנור

 -- ,ןעמאווצ םיא טימ ןסירעצ טינ ךַײא טָאה סע סָאװ ,טוג --

 .אקלאדאפ רָאדעפ לכיימש א טימ טגָאז

 -- ,טנאנעטײײל רעוואכ ,טליפשעג טינ גנאל ןיוש טָאה ריא --

 רע עכלעוו ,גנוגערפוא ןופ טרעטיצ םענָאּפ ןַײז .ןיקוירָאקס טקרעמאב

 .ײשּפָא ןוא גנוקיצנא סיוא ןקירד ןגיוא יד ,ןטלאהאבראפ ליוו

 טימ בַײר א טוט רע .טמיטשאבמוא ַאקנעשטבאב טגָאז -- ...ָאי --

 ןָא קידנגיײוש ךיז טלעטש ןוא קאב עטעשאדראקעצ ןַײז טנאה רעד

 .סאג רעטרעגלאוועצ רעד ףא קילב ןקידנרָאצ א טימ

 -רעגאל יד ןיא ןקשטיטלא םעד עטווואלס טקרעמאב ָאד טשרע ןוא

 זיא רעקשטיטלא רעד .טנאוו טַײז רענעי ןופ טייטש רעכלעוו ,רעדיילק

 .גנולסיירטפוא עפיט ּפָא ךיז טלגיּפש טכיזעג ןַײז ףא .טפעלּפעג יו

 רעקשטיטלא רעד טוט ,טקרעמאב םיא טָאה טנאנעטייל רעד זא ,ןעזרעד

 רעדיוו דלאב ךיז טכַײלג רע רָאנ ,ןַיא עלעסיב א ךיז טגייב ,רעטיצ א

 .רעציפָא ןפא רעטקיצנא ןא רע טקוק סעגער עכעלטע .סיוא

 סָאװ ,לגיצ יד רעביא ןענאּפש רעקשטיטלא רעד טמענ לָאמאטימ

 ןיא ןַײרא טמוק ןוא ,טנאוו רעטרעגלאוועצ רעד ןבעל ןטָאשעגנָא ןענַיז

 .רעמיצ

 ןיק טינ טימ רָאנ ,שיסור ףא רע טגָאז -- !לופטכארּפ --

 אזא גנאל ןיוש בָאה ךיא ...לופטכארוּפ -- ,עיצאנָאטניא רעכעלנייוועג

 ןרָאװעג טרעקעגמוא לָאמ ייווצ טנַייה ןיב ךיא ...טרעהעג טינ ןליּפש

 ןָאק ךיא ןוא יירפ ןיוש זיא טָאטש יד לַײװ ,לָאמ ןייא -- ןבעל םוצ

 ..ןליּפש רעַײא ךרוד -- לָאמ עטייווצ סָאד ןוא ,ליוו ךיא ןיהווװ ,ןייג

 ;לסקַא יד טימ שטיינק א ןריולראפ טוט עטּוװואלט

 לסיב א ךיז בָאה ךיא ,טסעמע .ןליּפש ךעלנייועג א ,טשינרָאג ---

 .טצעזעג טינ ךיז טנעמורטסניא ןייק וצ גנאל ןיוש ,טקנעבראפ

 טוט רעקשטיטלא רעד -- !ריא טדער סָאװ ,ריא טדער סָאװ --

 -אּפא; סנעוװָאהטעב -- ,ןטפולרעדניא לסיירט א טנעה עראד ענַײז טימ
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 ראפ ןבָאה ןעמ ףראד ךעיוק לפיוו ...ןרָאקיז ןטיול ןליּפשּפָא *עטאנָאיס
 !ךאז אזא

 םענייא זיב ןטָאנ יד טריפעגכָאנ עליפא בָאה ךיא ...ןרָאקיז ןטיול ---
 -ראפ עלעסיב א ןוא ןריולראפ טלכיימש עטווװאלס --- ,ףירגנָא ןא
 ךיא ןעוו ,קאזקור ןַיימ ןיא ןפָארטעג דאיראנס א טָאה ךָאנרעד -- ,טַײש
 ,עליימ ...ענַייײמ ןכאז יד יו ,עניוס םוצ רעטנעענ ליפ ןעוועג ןיב ןיילא
 א ןיב ךיא ,ָאטינ ָאד זיא רעדנּוװ םוש ןייק ...קיוומ יד קנעדעג ךיא
 יד .עירָאטאװרעסנַאק רעװעַיק רעד ןופ סרוק ןטפניפ ןופ טנעדוטס
 ,ליּפש-ןעמאזקע ןַײמ ,ךעלטנגייא ,זיא ?עטאנָאיסאּפא,

 טקירד טכיזעג ןַײז ,ןגיוא עיורג יד ךיז ןצנאלגעצ ןקשטיטלא םאב
 .גנוקיצנא ענעכַארטשעגרעטנוא ןוא טַיײקדלימ סיוא

 -ּפָא ריא טָאה עשז יוזאיו ,טקידלושטנא ?ליּפש-ןעמאזקע ןא --
 גנוצאשּפָא עכלעוו ,ןיימ ךיא ?ןעמאזקע ןפא ,ןטרָאד ךאז יד טליּפשעג
 ?ןעמוקאב ריא טָאה

 בייה א ךעלקירעיורט טוט עטווואלס -- ,ךָאד סע זיא סָאד טָא --
 ..ןבעגעגּפָא טינ ךָאנ ןעמאזקע ןקיזָאד םעד בָאה ךיא -- ,ןעמערב יד
 -ענאיּפ זיולב ןוא ,ןבעגּפָא ןזיוואב ךיא בָאה ןדנאטשנגעג ערעדנא עלא
 ןַײמ ןיא .ןבױהעגנָא ךיז טָאה עמָאכלימ יד -- ןבילבעג רימ זיא ליּפש
 עצנאג יד םיא גָארט ךיא ...יײרפ עלעטסעק עקיזָאד סָאד זיא לוקירטאמ
 רעד טימ גנוגעוואב ענעגנוווצעגמוא ןא טכאמ רע -- ..ָאד טָא טַײצ
 ,טעיליּפשעגּפָא טינ טבַײלב יז רָאנ ,עקטעשנאלּפ יד ןענעפע טיירג ,טנאה

 יד ףא ןכעלעמאּפ רעטנוא סָאװטע ךיז טבייה רעקשטיטלא רעד
 ךיז טזָאל ןוא סעװשעדָאּפ ענרעצליה טימ ךיש ערעווש ענַייז ןופ ץיּפש
 ,סולשאב א סעּפע ןעמונעגנָא יו טָאה רע .ןסאצּפָא יד ףא ּפָארא קירוצ

 סָאד סיורא ּפעלש א טוט ןוא לָאמאטימ רע טגָאז -- ,טביולרעד --
 סטנאנעטייל םענופ ענעשעק ןיא טקעטש סָאװ ,לטנעה עשיטאמָאטוװא
 דער ךיא סָאװ ,עמאטסימ טרעדנּוװ ךַײא ...ןיב ךיא -- ,עקרָאיטסאנמיג
 -אוורעסנָאק רעד ןופ רָאסעּפָארּפ א ,רעוועשראוו א ןיב ךיא --- שיסור
 וצ גנאל זיא ,רעהא ןבירטראפ ךימ ןבָאה ןשטַייד יד סָאװראפ .עירָאט
 טינ ךיז םענ ןוא ,ךַײא אב ךיז טריפ סע יװ ,טינ סייוו ךיא .ןלייצרעד
 טסייוו ןעמָאנ ןַײמ רָאנ ,לוקירטאמ רעַײא ןיא ןבַײרש וצ טכער סָאד
 .גנוצאשּפָא ןַײמ ןבַײרשנָא ךַײא ליוו ךיא .ךיוא וועַיק ןיא עמאטסימ ןעמ

 לגָאנ ןטימ ּפָא טסַײר ,טאלאכ ןַײז ןופ עלָאּפ יד רעטנוא טבייה רע
 -ָאמש א סיורא טרָאד ןופ טּפעלש ןוא לקיווצ םאב טָאנ יד עלעסיב א
 טגָאז -- ,ןטלאהאבראפ ךָאד ךיא בָאה ענייא --- ,עטראק-טיזיוו עקניל
 -טיזיוו א ןָא עשראוו ןיא ןיוש ךימ טעװ עמ רָאנ -- ,לכיימש א טימ רע
 ,עילימאפ רעַײא ןָא טפור...ןעמענפוא ךיוא עטראק
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 -יצ ןטרינַיורעצ ןטימניא טייטש עטוװאלס ןָאימעס טנאנעטייל רעד
 עטשרע סָאד .דָאװזוװ ןַײז ןופ רעריּפשסױא ףניפ -- םיא םורא ,רעמ
 טביולעג רידנאמָאק רעייז טרעוו עמָאכלימ רעד ןופ טַײצ רעד ראפ לָאמ
 יז סָאװ ,סניוזא ראפ רָאנ ,וטפוא-טכאלש א ,גנוריּפשסיוא ןא ראפ טינ
 עקאט ןוא .םעד ןיא קראטש יוזא זיא רע זא ,טסּוװעג טינ רָאג ןבָאה
 ראפ טקעלּפטנא טנַײה טָאה טנאנעטייל רעד סָאװ ,םעַײנ םעד ןיא ךיוא
 ךיז ייז ןופ רערעדעי טעװ ךיג זא ,ןעמיס א רעריּפשסױא יד ןעעז ,ייז
 .ףוראב ןַײז טליפ רע סָאװ ןיא ,ץלא טימ ןעמענראפ ןענָאק

 יד ןוא ,ןליפעג עטסטראצ יד ראפ ןפָא זיא ץראה סָאד ,יימ זיא'ס
 ...ףָאס םאב טלאה עמָאכלימ
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 ןאהאק םָארווא
 טעלטא רעד

 -אב ךיא בָאה לגנארעג ןשיזיוצנארפ ןופ גנוטסעמראפ א רענייא הא
 ,רעבָאהביל א ןופ ןקאנ-ןוא-זדלאה ןרעווש א ןגיוא ענַיײמ ראפ טקרעמ
 ךיז בָאה'כ .ןקוק וצ ליּפש עצנאג יד טרעטשעג ןקוסעמ רימ טָאה סָאװ
 רעטניה ןענַײז עכלעוו ,יד טרעטשעג ךיוא ןוא טרָא םענופ ןביוהעג
 -זודלאה םעד טָא ןדַײמסױא טנָאקעג טינ ןוא ךיז טיירדעג ,ןסעזעג רימ
 ,ןקאנ-ןוא

 ןקאנ-ןוא-זדלאה ןרעווש םעד טָא זא ,ןטכאד ןעמונעג רימ ךיז טָאה'ס
 -עג טינ ךיז ?ּוװ רָאנ ,ןבעל ןַײמ ןיא טנגעגאב לָאמא ןיוש ךיא בָאה
 .ןענָאמרעד טנָאק



 ןיא .רָאּפ א רענייא ןופ לגנארעג רעד טקידנעעג ךיז טָאה לַײװרעד

 סָאבעלאב רעד טעװערעקעגסיוא רימ וצ ךיז טָאה'ס ןעוו ,סיײרעביא

 םענַאּפ א ןעזרעד ךיא בָאה ,ןקאנ-ןוא-זדלאה ןכעלנייוועגרעסיוא םעד ןופ

 "עג שטנעמ רעד טָאה קירוצ ןרָאי טימ .ןכירטש עטנאקאב ץנאג טימ

 .ץראה שרעדניק ןַיײמ ןרשטיצפוא ןעגנּוװצ

 ןופ טלעו רעדנא ןא ןיא ןפרָאװעגּפָא לָאמאטימ ךימ טָאה'ס ןוא

 ךיז טַײצ קיטש א טָאה ןשטנעמ םעד טָא טימ ןעוו ,קירוצ ןרָאי שגנאל

 ךעלקריוו סָאד זיא יצ ,טניווועג טלמעד בָאה ךיא ּוװ ,טָאטש יד טגיוועג

 -נוקרעד ךיז טפראדעג טשרעוצ ךיא בָאה סָאד ?שטנעמ רעד טָא ,רע

 .גיוא םענופ טזָאלעגסיורא טינ ןיוש םיא בָאה'כ .ןקיד

 ןופ עקטאלאּפ רעד וצ עלעגנעג קידנגיװ ןַײז טימ ךיז רע טזַאל טָא

 ,רעקיסיפצרוק א .ךָאנ םיא ייג ךיא .רעסאווילארענימ ןוא םערקזַײא

 זיא ןרָאי ענַײז ראפ רָאנ ,טרעטלעעג שּפיה ןיוש ,רעקיצײלּפטײדרב א

 ןפא סופ ןייא ןופ ךיז רע טגיוו ןענאּפש ןסייב .טסעפ גונעג ךָאנ רע

 טרעדנעעג ,ךעלריטאנ ,זיא סעּפע רָאנ .םיִא ךיא קנעדעג יוזא .ןטייווצ

 -עשעק יד ןיא רע טלאהאב ענייז טנעה עקיטכעמ יד .גנאג ןַײז ןרָאװעג

 ןעמענ וצ ףא טנאה ןייא סיוא טקערטש רע סייב .קאשזדיּפ ןַיז ןופ סענ

 יז שטָאכ ,עקנילפ אזא ןעימיד ןַײמ ןיא יז ךיא עזרעד ,םערקזיײא םעד

 .רָאה טימ ןסקאוואב שּפיה ןוא קישיילפ זיא

 טצעזעגקעוװא ךיז ןוא םערקזַײא עיצרָאּפ א ןטעבעג ךיוא בָאה ךיא

 ןקאנ-ןוא-זדלאה ןרעװש ןטימ שטנעמ רעד ּוװ ,לשיט ןקיבלעז םאב

 ,רעגַײנ םעד טימ גערפ א יוזא ךיא וט -- ?יקצולס טַײז ריא ---

 .עיסעפָארּפ ןַײמ ראפ ךעלמיטנגייא זיא סָאוװ

 -ראפ ,רעסאוו:רעצלעז טימ זָאלג יד קעװא טלעטש שטנעמ רעד

 -נוא רעד ןופ זא ,טכאדעג רימ ךיז טָאה'ס ןוא ,ןגיוא יד רימ ףא טבייה

 :ןלאפעגסיורא זיא פיל רעטזָאלעגּפָארא רעטשרעט

 .עילימאפ ןַיײמ זיא יקצולס ?ריא טסייוו ןענאוונופ ,ָאי --

 ,ןֿפָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,עָאנאה ןופ ןָאטעג לכיימש א בָאה ךיא

 עדארג ןוא יקצולס רעבלעז רעד זיא סָאד זא ,ןגיַײצרעביא ךיז יידכיב ןוא

 -קאט טינ לסיב א רעשפע -- ךיא בָאה ,ןיושראּפ רעטמיראב רענעי

 רע ןכלעוו טל ,שינעמענוצ םעד ןפורעגנָא -- ןטלאהעגקירוצ-שיט

 רעד טיול רעדייא ,רערעמ טָאטש ןיא זדנוא אב ןעוועג טנאקאב זיא

 .רענַײז עילימאפ

 ?לגוקשאק ---

 -עג ,רעגַײנ ןכעלסירדראפ א טימ ןָאטעג קוק א רימ ףא טָאה יקצולס

 .ליפעג-זעגיור טימ טשימ
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 -עג יוזא לָאֿמא ךימ ןבָאה םיצייל ..?ריא טסייוו ןענאוונופ ,ָאי --
 ,רימ וצ רעטנעענ טקורעגוצ ךיז ןוא --- ,ןפור

 ,םיא ךיא ןעק ןענאוונופ ,ןייטשוצ רימ וצ ןעמונעג טָאה יקצולס
 וצ זיא'ס ןעוו ןוא .קידסעלדאג ,עדריוו טימ ךיז ןטלאהעג ךָאד רעבָא
 -גוטסעמראפ עקיטנַײה יד ןופ רעטכיר יד ןופ רענייא ןעגנאגעגוצ םיא
 :ןָאטעג גָאז א ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ יוזא רע טָאה ,ןעג

 ..ןוא ןרָאי עגנאל ןופ ,םענָאּפא ,ךימ ןעק רעוואכ רעד טָא ,טסעז --
 א טרעהרעד ךיז טָאה'ס רעבָא ,ןבעגוצ סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה רע

 יד רעטַײװ ןקוק רעצעלּפ ערעזדנוא ףא קעוװא ןענַיז רימ ןוא גנַאג
 ,ןעגנוטסעמראפ

 -עג ךיז יקצולס טָאה -- ...טרעה ריא ,ןייגקעווא טינ טלָאז ריא --
 ,ךימ ריא טנעק ןענאוונופ ,ןסיוו ליוו ךיא --- ,רימ אב ןטעב

 "עג טינ ןיוש טציא ךיא בָאה ,טרָא ןיימ ףא קירוצ ךיז טצעזעגקעווא
 ןַײמ ןגעו טרעלקעג בָאה ךיא .ךיז טלגנאר סָאװ ,רָאּפ רעד ףא טקוק
 םעד טָא ןופ ןבעל םעד ןגעוװ ןענָאמרעד ךיז טלָאװעג ןוא שינעגעגאב
 .טנגעגאב טציא בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ

 זדנוא וצ .עמָאכלימ-טלעװ רעטשרע רעד ראפ ןעשעג זיא סָאד
 א ןעמוקעגּפָארא זיא טָאטש-סלדנאה רעקידעבעל רעשּפיה רעד ןיא
 ןשיוצ רעקירעד ,םעשיור א טכאמעג סָאד טָאה ,ךעלנייוועג יוו .קריצ
 ןעגנולעטשרָאפ יד סייב זיא קריצ רעד .רעדניק יד ןוא טנגוי-ןרעל רעד
 ןעוועג טפָא ןענַײז סָאװ ,רעדניק ,רימ .םעליוא טימ טקאּפעג לופ ןעוועג
 יד סרעדנוזאב ,סעשטאקריצ יד טאהעג ביל ןבָאה ,רעיושוצ עטסיזמוא
 שעדיױכ א ןיא ךערע ןא ,ןכיגניא .רעטַײרידרעּפ יד ןוא ןרָאילגנָאשז
 רעד זיא ,טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא קריצ רעד יוװ ,םעד ךָאנ ,םורא
 ןייא ןיא ןבָאה טלמעד .ןרָאװעג טכאװשענּפָא םעליוא םענופ ךוזאב
 סָאװ ,ןסאג-טּפיוה יד רעביא ןשיפא עסיורג ןזיוואב ךיז גָאט םענייש
 טריזינאגרָא ךיז טָאה'ס זא ,"םוקילבוּפ ןטרעעג םעד, טלייטעגטימ ןבָאה
 עטסערג יד ןופ ליײטנָא ןטימ לגנארעג ןשיזיוצנארפ ןופ טאנָאַיּפמעשט א
 טלעטשעגרָאפ ןעוועג עקאט שערייפעב ןענַײז סע .ןענָאיּפמעשט-טלעװ
 עקידנעגנילק ,טרָאּפס ןטנאקאב ןקיזָאד םעד ןופ סרעטסַײמ עטמיראב
 רָאנ ,טָאטש ןופ זיולב טינ רעבָאהביל ןגיוצעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןעמענ
 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ךיוא

 ןעלטימ ןייק טעװעלאשזעג טינ טָאה קריצ ןופ עיצארטסינימדא יד

 ןבירשאב ןבראפ עטסקידנעיצוצ ןוא עטסלעה יד טימ ןוא עמאלקער ףא
 יד ףא ןעגנאגעג זיא םעליוא רעד .רעלגנאר יד ןופ ןָאיּפמעשט ןדעי
 סָאװ ,ןעגנילביל ענַיײז טאהעג ןיוש טָאה רערעדעי ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ
 .ןרעװ ןשָאלעגסױא ךיג ץנאג ןוא ןייגפוא ,ןרעטש יװ ,ןגעלפ
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 זיוצנארפ א -- ןַאיּפמעשט א םענייא טקילגעגּפָא טָאה עלא ןופ רעמ
 רעד ןופ ןענָאיּפמעשט עקירעביא עלא .ָאנער -- ןעמָאנ ןצרוק א טימ
 ,טפמעקאב ָאנער טָאה טלעוו

 -עמוא .ןטפעשעג ענעדלָאג טכאמעג קריצ רעד טָאה ַָאנער קנאדא
 -לעזעג ,ןטיילק ,ןעַײרעטידנָאק ,ןעַײרערעש יד ןיא ,ןסאג יד ףא -- םוט
 -נופ ,סעמאלקער ןעגנאהעצ ןעוועג ןענַײז סעיצוטיטסניא עכעלטפאש
 .רעלגנאר א ןופ םענָאּפ קיטליגכַײלג ,קיד א טקוקעגּפָארא טָאה'ס ןענאוו

 יד ןבָאה ,עסָאנכאה ןבעג טרעהעגפוא ךיוא ןיוש טָאה ָאנער ןעוו
 לבור טרעדנוה, :גנודנעוו אזא טזָאלעגסיױרא קריצ םענופ םיטאבעלאב
 טימ לגנארעג ןיא ןטערטנַײרא ןלעטשנַײא ךיז טעוו סָאװ ,רעד טמוקאב
 טעװ טלעוװ רעד ןיא רענייק .ָאנער ןָאיּפמעשט ןטמיראב-טלעוו םעד
 ,"ןעמָאנעפ םעד ןגעק ןייטשסיוא טינ טונימ ייווצ ןופ רעמ

 ןעמ טָאה רעדניק ןוא טנגוי רעד ןשיווצ םוטעמוא ,ןלוש עלא ןיא
 טָאה סָאד זא ,ךעלריטאנ ןוא ,גנודלעמ רעד טָא ןגעוו ןרעה טנַאקעג
 .ןעגנולעטשרָאפ-קריצ יד ןופ עסָאנכאה יד ןרעכעה וצ טקריוועגטימ

 ףא ןעגנאגעגסיורא זיא ,לגנארעג םענופ בייהנָא ןראפ ,טנװָא ןדעי
 לשטנעמ ראד ,ךיה א -- קריצ םענופ רָאטקעריד רעד ענערא רעד
 עסַײװ טימ ןוא גיוא ןקניל םעניא לקָאנָאמ א טימ גניקָאמס א ןיא
 סָאװ ,םעד לבור טרעדנוה יד ןגעוו ןדלָאמעג ןוא --- ןשטנאה עקידלכעפ
 רענייק טָאה לָאמעלא ןוא .ָאנער טימ ןעלגנאר ןעמענרעטנוא ךיז טעוװו
 ,ןפורעגנָא טינ ךיז

 טָאה ןוא רָאטקעריד רעד ןעמוקעגסיורא ,קידנעטש יװ ,זיא לָאמנייא
 יירד עימערּפ א ןבעגעג טרעוװ סע זא ,ןדלָאמעג קידװעטמָאי סרעדנוזאב
 ...ןלעטשנַײא ךיז טעוװ סע רעו ,לבור טרעדנוה

 :ייר רעטשרעטניה רעטַײװ א ןופ לָאק א ךיז טרעהרעד
 .ןעלגנאר ךיז ליוו ךיא --

 רעטַײװ רעד וצ טעװערעקעגסיוא ךיז טָאה םעליוא רעצנאג רעד
 ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןעזעג טינ םענייק .ןטגאוועג םעד טכוזעג ןוא קנאב
 :ןשיור

 ,..ךיז זַײוװאב ---
 .ןזיוואב טינ ךיז טָאה רענייק רעבָא
 ,שיור רערעסערג א ךָאנ ןרָאװעג זיא

 ןא ךיז טרעהרעד -- ,ךַײא טעב םעליוא רעד .,ךיז טזיײוװואב ---
 ,רָאטקעריד םענופ לָאק שיגרענע

 .ןזיוואב טינ ןוא ןפורעגנָא טינ ךיז רענייק טָאה רעדיוו
 -פוא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ןעוו רָאנ .ןסקאוועגנָא זיא שיורעג רעד
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 טָאה -- טסישזאטנאש ,סורט ,ןדנאּפ :ןפורסיוא עטנרָאצרעד עטגערעג

 .ענערא רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא שטנעמ א ןביוהעגפוא קנאב א ןופ ךיז

 -עגסיוא ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה םעליוא םענופ לייט רעסיורג א

 :ןעירש

 ...אכ-אכ-אכ ,לגוקשאק ---

 ןטלאהעג ךיז טָאה שינעמענוצ םענדָאמ אזא טימ שטנעמ רעד

 ןענַײז ןּפיל יד רָאנ ,טגנערטשעגנָא ןענָאיּפמעשט יד ףא טקוקעג ,קִיור

 .סאלב ןעוועג םיא אב

 :ירשעג רעקידנסַײרפוא ןא ןוא ףַײפ א ךיז טרעהרעד סע

 .אכ-אכ-אכ ,יקצולס לאווָאק רעד ---

 םערָא ןוא רעטלָאגעג טינ ,רעטיובעגטסעפ ,רעקיסקוווניילק רעד

 ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןגיוצעגנַײרא טָאה שטנעמ רענענָאטעגנָא

 ,טראוועג ןוא

 "עג ליטש זיא'ס ןוא ,טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה רָאטקעריד רעד

 ,ןרָאװ

 םעד טימ לגנארעג ןיא ןטערטוצפוא םיקסאמ ריא טַייז סָאד --

 ?ָאנער ןָאיּפמעשט ןטמיראב-טלצוו

 .ָאי ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה שטנעמ רעד

 .רעגיז רעד טבַײלב ריא ביוא ,עַימערּפ א לבור טרעדנוה ַײרד --

 -עג-לבוי עקידמעשוגעמ .קריצ רעד ןָאטעג גיו א ךיז טָאה'ס

 יד ןשיוװצ ןוא ןטנעזערב ענַײז רעטנוא טלקַײקעצ ךיז ןבָאה ןעיירש

 -עגוצ ןעװעג ןענַיײיז ןטנעזערב יד עכלעוו וצ ,סעּפױטס עקילָאצנָא

 ,טקיטסעפ

 .שינעגעגאב רעַײא ןעמוקרָאפ טצוו ןגרָאמ .טוג ,ונ ---

 -רָאפ טרָא ןפא ךַײלג לָאז לגנארעג רעד זא ,ןעירשעג ןבָאה עקינייא

 -עגפוא ןעוועג ןיוש רעדיוו זיא טנאה סרָאטקעריד םעד רעבָא ,ןעמוק

 ךיז טָאה רָאטקעריד רעד .טנַײה טינ ,ןגרָאמ .ליטש ןַײז לָאז .ןביוה

 ...סעניובשזעכ ענַײז ןוא רענעלּפ ענייז טאהעג

 יקצולס זיא ,רעדניק ןוא רעייגקידייל ריש א ןָא ןופ טלגנירעגמורא

 .םייהא ןעגנאגעג רעקידנגייווש א

 רעווש טינ זיא ,טָאטש ןיא גָאט םענעי ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ

 עכלעזא טריסערעטניראפ ךיז ןבָאה לָאמ סָאד .ןלעטשוצרָאפ ךיז

 אזא טכוזאב טינ לָאמנייק זיולב טינ ייז ןטלָאװ ןבעל ןיא סָאװ ,ןשטנעמ

 יד יו ןוא .טלָאװעג טינ ןרעה עליפא רָאנ ,קריצ יו ,טרָא ןגירשראפ

 זא ,שזאטָאישזא אזא ןרָאװעג זיא ,ןטראוורעד טנָאקעג טָאה עיצקעריד

 .ירפרעדניא ןופ ךָאנ ןבילבעג טינ ןענַײז ןטעליב ןייק
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 דרעפ עטנאקאב טימ ןענַאטעאפ ןרָאפעגוצ טפָא ןענַייז קריצ םוצ
 ,יקסנאמָאד רעקײטּפא םענופ ,יקסנישעפ רעטקָאד םענופ :טָאטש ןיא
 םענופ טעפאטש א .עיזאנמיג רעקיטרָא רעד ןופ רָאטקעריד םענופ
 -אטש רעטייווצ א ,קנאב ןשיזיוצנארפ-שיסור םענופ עשטשויאילווארּפוא
 -- טרָאװ ןייא טימ .דָאװאז-רעדעל ןטמיראב ןופ רָאטקעריד םענופ טעפ
 ןופ טאהעג טינ קריצ רעד לָאמנייק ךָאנ טָאה גלָאפרעד ןסיורג אזא
 ,םורא טרָאפ רע טניז

 -צילַאּפ ןקיטרָא םענופ טעפאטש א ןעזרעד טָאה עמ ןעװ ןוא
 טינ זיא'ס זא ,גנאלק א טיירּפשראפ ךיז טָאטש ןיא טָאה ,ןיילא רעטסיימ
 רָאטאנרעבוג רעװעיק רעד טסאגוצ זיא יה זא ,רעטסײמצילָאּפ םענופ
 רעד ףא ןַײזַײב טעװ ,"ָאװטסלעטידָאכסָאװערּפ ןַײז, ,ןיילא רע ןוא
 ,גנולעטשרָאפ

 םיטאבעלאב עװעשָאכ יד וצ ןעגנאגרעד ןענַייז סעידעי יד טָא זא
 טָאה ,רעלדנעה ענעעזעגנָא ,רעמערקטינש עסיורג יד וצ ,טָאטש ןופ
 -טג רעטסנרע ךָאנרעד ןוא ןָאט-קעזוכ א לסיב א טימ טשרעוצ ןעמ
 ;ןשטנעמ ערעייז וצ טגָאז

 רימ ראפ ךיוא ןגירק ןעגנאגעג וטסלָאװ רעשפע ,וד ,רָאנ רעה --
 ?עידעמָאק רעד ףא לטיווק א

 ןעמ טָאה קינאזאגאמ עלעגייפ ןופ זא ,טגָאז עמ ,סָאבעלאב ,ָאי --
 ,ןטעליב ךָאנ טקישעג ךיוא

 -ייה סָאבעלאב רעד טרעװ -- ,רעכיג עקאט עשז ייג זיא ,יוזא ---
 ,זַײרּפ ןדעי םוא טעליב א גירק ןוא -- ,רעס

 ףא ןַײז טעו קינאזאגאמ עלעגייפ זא ,ןענאטשעגנָא טינ םיא זיא'ס
 ?ןגָארטרעביא סָאד רע ןָאק יװ .טינ -- רע ןוא עידעמָאק רעד

 טָאה בוטש ןיא ווָאר םאב עליפא זא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה םיצייל
 -עעשעג-טָאטש רעקיזָאד רעד ןגעו טדערעגרעביא ןבָאה טלָאזעג ןעמ
 :טגָאזעג ןבָאה לָאז ןוא טכאלעג טָאה ווָאר רעד .שינ

 ..ץערָאב ןקיזָאד םעד ףא ןָאט קוק א ןעוועג יידעק טלָאוװ'ס --
 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סעקאמורפ עכלעזא ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סע

 -אה:לעליכ א, :טעשטרובעג ןוא עטכישעג רעד טָא ןופ ןדירפוצ טינ
 -עג ייז טָאה רעוו רעבָא ."ךאז עשידִיי ןייק טינ זיא'ס ,ןעיוזיב א ,םעש
 ,סעקאמורפ יד ,ןעשטרוב ךיז ייז ןלָאז ,טרעה

 טָאה עיצקעריד-קריצ יד זא ,גנאלק א טיירּפשראפ ךיז טָאה גָאטאב
 זיא רע ןוא ,לבור טרעדנוה ראפ ןעלגוקשאק טימ טדערעגפיונוצ ךיז
 טעװ עמ זא ןוא ,טנַײה ףא ןעוועג רעקיוא ,טָאטש ןיא ָאטינ רָאג ןיוש
 רעד ןוא טנוװָא רעד ןייגכרוד טעוו'ס ןוא ?סעקיּפָאק יד, ןעמענפיונוצ
 .םייהא קירוצ ןעמוק עלעגוקשאק טעװ ןאד ,ןרָאפקעװא טעװ קריצ
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 ןעז בוטש סלאווָאק םוצ עקווינעשטאק רעד ףא ןפָאלעג ןעמ זיא
 .ןרָאװעג םעלענ עקאט יצ ,ָאד זיא רע יצ

 רעכעלנייועגרעסיוא סלאווָאק םעד ןגעו טסּוװעג ןבָאה עלא טינ
 יו ,טקנעדעג ןבָאה רעדניק ערעדנא עקינייא טימ ךיא .ערּוװג
 ןַײז ןופ טַײװ טינ גָאט -קראמ א ןיא ןיילא רענייא טָאה יקצולס
 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,סענאגילוכ ערעקיש עטּפָאכ א ןבירטראפ עינזוק
 ןײטשַײב טנַאקעג טינ טָאה יײצילַאּפ יד .ןשטנעמ-דיראי ןעוועבאראב
 לגנערד א טימ טָאה ןיילא רע ןוא ,סענאגילוכ עטרעקישעגנָא יד ןגעק
 לעװ סָאװ וצ רָאנ .טסקאוו רעפעפ רעצראווש רעד ּוװ ,ןבירטראפ ייז
 םעד טכאמעג טמיראב טָאה סָאװ ,לאפ םענעי ןגעוו ןלייצרעד ךיא
 םייהא םיא וצ ןָאט ןאפש א רעסעב ןלעװ רימ ,רעביג סלא לאווָאק
 .גנוטסעמראפ רעקיטראסיורג רעד וצ ךיז טיירג רע יװ ,ןעז ןוא

 רעשּפיה א ןענאטשעג ירפצנאג ןופ ןיוש זיא בוטש סיקצולס ןבעל
 טינ רע זיא עינזוק ןיא .ךעלגנַיי רעקירעד ןוא רעייגקידייל םעליוא
 רע -- ריט ןַײז ןופ טינ ךיז טזיײװאב רענייק זא ,ןעזעג טָאה'מ .ןעוועג
 ןפראוו ןעמונעג ערוועכ עקינייא ןבָאה -- ,רעלעק א ןיא טניווװעג טָאה
 ךיז טָאה יקצולס זיב ,ערעסערג ךָאנרעד ,ךעלדנייטש עניילק טשרעוצ
 -ראפ ךיז ןבָאה רעפראוונייטש יד .טנעה יד ףא דניק א טימ ןזיוואב
 ,ןעיײרש ןעמונעג ןרעדנא ןראפ רענייא ןוא ןגָארקעג עטָאראכ ,טמעש
 ,רעטייווצ א רָאנ ,רע טינ זיא'ס זא ,ךיז ןרעפטנעראפ

 ןפורעגוצ ,טנעה יד ןופ דניק סָאד טזָאלעגּפָארא טָאה לאווָאק רעד
 ןטוג א ןפיוק ןייג םיא לָאז עמ ןטעבעג ןוא ערוועכ יד ןופ םענייא
 ,סָאריּפאּפ

 -- ,ןייג לעװ ךיא -- .ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןבָאה --- ,ךיא ,ךיא ---

 .ןעירשעג לָאק ןייא ןיא עלא ןבָאה
 א רימ וצ לאווָאק רעד טָאה ,רימ ףא ןגיוא ענַיײיז טלעטשענּפָא

 .טרָא םענופ ןָאטעג סיר א ךיז ךיא בָאה דיירפ טימ .ןָאטעג קנּוװ
 .ךָאנ טַײרש רע יו ,ךיא רעהרעד -- ,ריד אנ טלעג --
 ,לטיילק ןטנעָאנ םוצ ןפָאלעגקעװא ןיב'כ ןוא -- ,טינ ףראד עמ --

 טַײקיטסאה רעקיבלעז רעד טימ ןוא ןסָאריּפאּפ קילדנעצ א טפיוקעג
 ,ןפָאלעגקירוצ

 רעדיוו ןענאטשעג יקצולס זיא ,ךעלגנַיי ךאס א טימ טלגנירעגמורא
 ,רימ ףא טראוועג ןוא טנעה יד ףא דניק ןטימ

 טימ רימ ףא טקוקעג רע טָאה --- ,טפיוקעג "עוולאס, ,רָאנ עז --
 רענעי ןיא ןסָאריּפאּפ עטסעב יד ןופ ןעוועג ןענַײז סָאד .טַײקראבקנאד
 ,טַײצ

 ?טינ וטספראד -- ,רע טגערפ -- ,טלעג ןוא --
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 .ןבעגעג רימ טָאה עמאמ יד ,בָאה'כ --

 סָאד .רעכעלזָאנ יד ךרוד ךיור םעד סיורא טזָאל ,טרעכייראפ רע

 טגָאז רע .ליומ ןיא סָאריּפאּפ םוצ ךיז טיצ טנעה יד ףא סנַײז דניק

 :רימ וצ

 .טלעג וטסָאה טָא .טשרּוװ טימ טיורב רימ ףיוק ייג טציא ןוא --

 "עג טינ ןיוש םיא ךיא בָאה ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -רעטנוא ךימ ןעמונעג ןבָאה ערוועכ .בוטש ןיא ןַײרא זיא רע .ןפָארט

 ;ןבַײרט

 ..ריט יד ןפע ?עריומ וטסָאה סָאוװ ---

 טמיורעגנייא רימ לגנַיי א סנייא טָאה -- ,בַײוװ זייב א טָאה רע --

 .רעיוא ןיא

 סָאד יו ,ריט יד ןענעפע וצ ןטסָאמראפ ךיז ןיוש טאהעג בָאה'כ

 :גָאז א רעדיוו טוט לגנַיי עקיבלעז

 ...ריט יד ּפָאק ןטימ ןענעפע טסעוו ,ייג ,ייג ---

 :םיטש-ןעיורפ א רימ ןרעהרעד ךַיײלג ןוא

 ףא דיומאהלאכ רעטסיו א ,טסולגראפ םיא ךיז טָאה קריצ --

 .ריד

 "עג ןריולראפ בָאה'כ .קירוצ ןטערטּפָא ןעגנוווצעג ךימ טָאה סָאד

 ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא ךעלגנַיי יד ףא טקוק

 .עקלשטאק א ךליה א טימ ןלאפעגסיורא זיא'ס

 | .טכאלעג ךעלגנִיי יד ןבָאה --- ,ָא-ָא ---

 -רעד ןבָאװ רימ .לּפעט א ןָאטעג גנולק א טָאה ךָאנרעד
 ןא טימ לאווָאק רעד ךיז טזַײװאב ךַײלג .ןייועג שרעדניק א טרעה
 .ףניפ-ריפ רָאי א ןופ דניק א ,טנעה יד ףא דניק רעדנא

 טגָאז -- .ןעוועדרַָאמרעביא ךיז טעװו עמאמ יד זיב ,ָאד ייטש ---

 ,דניק םוצ רע
 ,לאווָאק םוצ טשרוװ ןטימ טיורב סָאד ליײװרעד סיוא קערטש ךיא

 .ךימ טעזרעד רע

 .טרעצנָאק א רימ טכאמ יז -- ,רימ וצ רע טקניװ -- ,טראוו --

 זא ,ןגָאלשרעד ןוא קירעיױרט יוזא ןעזעגסיא טלמעד טָאה רע

 .סענָאמכאר םיא ףא ןגָארקעג ןבָאה ,ךעלגנַיי ,רימ

 א טימ זדנוא ןופ רענייא טגָאז -- ,עלעגוקשאק ,טינ יז טרעה --
 ,םיטש-טסיירט

 .ירָאג שלשגוקשאק :קינערװעכסַײװ ןפא עקוה א ןעוט רימ

 קירוצ ןַײרא טייג ןוא טנאה רעד טימ ךאמ א טוט לאווָאק רעד

 יד ןיא טשרּוװ ןוא טיורב ןטימ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .בוטש ןיא
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 וצ טכאמ לגנַיי א סנייא .ןייגסיורא דלאב טעװ רע ,טניימעג .טנעה
 ;רימ

 ,עקראמארטנָאק א ןבעג ריד רע לָאז ,רָאנ רעה ---
 טינ ףראד ךיא :ןָאטעג קוק א זעגיױרב לגניי םעד ףא בָאה ךיא

 ךיא רעמוראיו ,דָאס ןַײמ טאהעג רימ בָאה ךיא ,עקראמארטנָאק ןַײז
 יזא ךיוא טנַײה ךיא לעװ עמאטסימ .קריצ ןיא ןיירא טסיזמוא געלפ
 .רערעוש ןייגוצ סע טעװ טנייה זא ,ןענאטשראפ בָאה'כ שטָאכ ,ןַײרא

 סָאד רימ אב ןעמונעגוצ ןוא ןעמוקעגסיורא זיא לאווַאק רעד ןעוו
 עציײלּפ רעד ףא לגילפ טליפרעד ךיא בָאה ,טשרּוװ םעד טימ טיורב
 :טגָאזעג ןריולראפ ןוא

 ...טמענ ,טמענ ,קנאד א --
 ,ןעקנאד ריד ףראד ךיא ,וטסקנאד סָאװ --
 -עג טַײז ריא -- ,טלמרומעג סעּפע ךיא בָאה -- ,ָאי ,ָאי --

 ,םייחא קעווא ןיב ןוא -- ...טכער
 -גוזאב א סעּפע ,ךיז טָאה טכאדעג .טצעזעג ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 למיה רעצנאג רעד .ךיז ןצעז ריא ןיא ןעוועג זיא טַײקכעלרעַייפ רעד
 ךיז טָאה טכאנראפ רעקידרעמוז-ףָאס רעליטש א ןוא טרעקאלפעג טָאה
 -עס ,רעזַײה יד ףא טגיילעג ךיז טָאה רע .ןסאג יד רעביא טיײרּפשעג
 עשילרעטסיוא ןוא עקִיור טימ רעמייב ןוא ןטיױלּפ יד ףא ,רענטרעג ,רעד
 א .טימעג סָאד טסיירטעג ןוא גיוא סָאד טעלגעג ןבָאה סָאװ ,ןבראפ
 .טכאנראפ רעליטש

 ,קישיור ןעוועג זיא קריצ םאב
 ןעװעג זיא ,ןגיױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד

 ןבירטעצ ןבָאה דרעפ ףא טַײל-ײצילַאּפ .טַײל-יײצילַאּפ םורא ןוא םורא
 רעד זא ,טגָאז עמ סָאװ ,סעמע עקאט זיא'ס ,ךעלגעמ .םעליוא םעד
 סעמאד עדילָאס ייווצ יו ,טרעהעג בָאה ךיא .ןַײז טעוו רָאטאנרעבוג
 ךיז ןעמ ןָאק ןטעליב טימ עליפא זא ,רענעמ ערעייז טעדאיעג ןבָאה
 יו ןעזעג ןיילא בָאה'כ .ןַירא קריצ ןיא ןּפוטשכרוד טינ ךיוא ןיוש
 טעשטיטעג םיא ,יָאװַאדָארָאג א ןפורעגוצ טָאה סעמאד יד ןופ ענייא
 -כרוד ןאמ ןטימ יז לָאז רע ,טרעדָאפעג ןוא זָאנ רעד ןיא ןטעליב יד
 -וג רעד ןיא ןגָאלקנָא ךיז יז טעוװ ,טגָאזעג םיא יז טָאה ,טינא ,ןריפ
 ...רע טעװ ,וועיק ןייק געט יד טרָאפ ןאמ ריא .עינרעב

 א .טרעפטנעעג טָאה יָאװָאדָארָאג רעד סָאװ ,טרעהרעד טינ בָאה'כ
 סרעטסײמצילָאּפ םעד .ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ןשטנעמ עילאווכ עַײנ
 ,למוט א ןרָאװעג זיא'ס .םעליוא ןשיווצ ןטינשעגנַיירא ךיז טָאה ןָאטעאפ
 רעד ּפָארא ןָאטעאפ םענופ זיא ,סעצנָאװ עטלטאּפעצ טימ ,רעסאלב א
 :ןעירשעצ ךיז ןוא רעטסיײמצילָאּפ
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 ?ָאד ריא טייטש סָאװ ,ךיז טייגעצ ---
 יד ןיא סעקשאש יד טימ סעיָאװָאדָארָאג ענעקָארשעגרעביא יד

 רעהפוא ןָא ןבָאה ןוא םעליוא םעד ןבַײרטעצ טזָאלעג ךיז ןבָאה טנעה
 .טעוועדלאווגעג

 ...רעטקָאד א טכוז עמ ,טשעלאכ רעצעמע
 ןטנאקאב ןַײמ ךרוד לַײװרעד ךיא בָאה עמוהעמ רעסיורג רעד ןיא

 ,לאטש-דרעפ רעד ןיא טשרעוצ ,קריצ ןיא טּפאכעגנַיײרא ךיז עלעטרע
 .רעשימייה א ןיוש ךיא ןיב טרָאד ןוא

 -ייפעב זיא'ס .ּפעק ףא ּפעק -- קינייװניא ןָאטעג ךיז טָאה סע סָאװ
 טעילוטעגוצ ךיז בָאה'כ .ןפראוווצּפָארא עקליּפש א ּוװ ,ןעוועג טינ שער
 .טקוקעג ןוא ,םיא וצ ןסקאוועגוצ יװ ,ּפיוטס א וצ לרעּפרעק ןַײמ טימ
 ,ךיא בָאה טניימעג .טוג רעייז ענערא יד ןעזעג ךיא בָאה ןענאדנופ
 ןעמ טָאה טשרעוצ .ןיינ רָאנ ,לגנארעג םענופ ןביײהנָא ךִיילג טעוו'מ זא
 יד .ןרָאילגנָאשז ,ןטאבָארקא יד טימ םארגָארּפ עקידנעטש יד ןזיוועג
 -עג ןבָאה ייז ךַײלג ,עדמערפ יו ,טיירדעג ךיז טנַיײה ןבָאה ךעלדרעפ
 עליפא .ןעמוקעג םעליוא רעצנאג רעד ןזיא ייז בילוצ טינ זא ,טסּוװ
 טָאה ןרעטַײר עטבילאב יד ענערא רעד ףא טעבראעג טָאה'ס ןעוו
 עלא ,ליו עמ :טליפעג ךיז טָאה'ס .קידנעטש יו ,טרידָאלּפא טינ ןעמ
 ךיז ןבָאה סרעַײרש עקינייא .ןקידנע ךיז רעכיג סָאװ ןלָאז ןרעמונ
 ;ןרעדָאפ וצ טביולרעד עליפא

 !רעכיג טקידנע --
 -עגסיוא יד ףא טכא ןייק טגיילעג טינ ןבָאה ןטסיטרא יד רעבָא

 -וצ ןבָאה ןטסימרָאפינוא יד זיולב .ןעמ טניימ ייז טינ ךַײלג ,ןעיירש
 ,ןטסיטרא יד ראפ טיזיווקער םעד ןטיירגוצ םאב ךיז טלַײעג

 ּווװ ,ךימ זיולב טינ ,םענַאּפא ,ןוא טריסערעטניא קראטש טָאה ךימ
 רעד ,גנולעטשרָאפ רעקיטנַײה רעד ןופ דלעה רעד ץעגרע ךיז טניפעג
 קעווא ,ּפױטס םענופ טּפעלקענּפָא ךיז בָאה ךיא .לאווָאק רעקווינעשטאק
 וצ ךיז ןטיירג ןטסיטרא יד ּוװ ,ןיהא ךעלעקניו ערעטצניפ יד טימ
 עטנאלאב עלא .ךָאל א רָאנ ּוװ ןעוועגסיוא ,ןעגנוטערטסיורא ערעייז
 טינ רענגעק ןקיטנַיײה ןַײז ןוא ָאנער טינ רָאנ ,טנגעגאב ןיוש רעלגנאר
 ?טראנעגּפָא טָאה'מ ,ןַײז לָאז ?סע ייז ןענַײז ּוװ .ןעזעג

 ןייא ךָאנ .גיוא ןיא לקָאנָאמ ןטימ רָאטקעריד םעד ךיא עזרעד טָא
 ןָאטעג יצ א ךימ טָאה'ס .ןפאכנַײרא ןעוועג ךיז ךיא טלָאװ עלעסיב
 וצ טשטילגעגסיורא ךיז ןוא ןטלאהעגנַייא ךיז ךַײלג רעבָא ,ןגערפ םיא
 .ןטראוו ןעמונעג ןוא ּפױטס ןבעל טרָא ןַיײמ

 ,עמאד א .ןטירד ןפא טראוו עמ .גנולק רעטייווצ רעד ןעוועג ןיוש
 אזא טימ רעהפוא ןָא ךיז טעכָאפ ,ייר רעטשרע רעד ןיא טציז סָאװ
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 -סיוא רע טלָאװ ,ּפָאק ןרעביא ףוא םיא טלעטש עמ ןעוו זא ,רעכָאפ
 ,רָאנ ,דאנָאמיל לשעלפ א וצ ריא טגָארט ןאמ רעד .םעריש א יװ ןעזעג
 ןוא םיא ףא ךיז טרעזייב יז .זָאלג א ןעגנערב ןסעגראפ ,סיוא טזַײװ
 זיא'ס .טקנירט ןוא ןּפיל יד וצ לשעלפ סָאד יז טמענ ףָאסלָאקּפָאס
 טקנירט יז .טינ טכא ןייק ףורעד עליפא טגײל עמ רָאנ ,סייה יוזא
 רעטציא .רעביא טינרָאג ןאמ םעד טזָאל ןוא שאלפ עצנאג יד סיוא
 סע ,ךימ טלַײװראפ עס ןוא ץלא סָאד עז ךיא .ריא ףא ךיז רע טרעזייב
 ,ןטונימ יד ךרוד רעכיג ןעילפ

 א אב .טודרוס ןצראווש ןַײז ןיא רָאטקעריד רעד סיורא טמוק טָא
 טגָאז ןוא גיוא ןיא לקָאנָאמ םעד ןַײרא רע טלעטש טַײקליטש רעפיט
 :טּפאכעג טינ

 .ױרג א ןופ ןַײז סעדייא טנַײה טעװ ריא !םוקילבוּפ סעטרעעג --
 טעװ ָאנער ןָאיּפמעשט ןטמיראב-טלעװ םעד ןגעק .שינעעשעג רעס
 זיאס ןעמעוו ,טָאטש רעַײא ןופ רעביג רעטנאקאבמוא ןא ןטערטסיורא
 טָאה רע סָאװ ,ןיילא טימרעד ןיוש ןעמָאנ א ןעמוקאב וצ טרעשאב
 -סיורָאפ טינ ןָאק ךיא .ָאנער זיוצנארפ םעד ןלעטשנגעק ךיז טגאוועג
 ערעַײא ראפ ןרעװ טזילעג טעװ לריג רעד ,טאטלוזער םעד ןגָאז
 רעגיה רעד בוא זא ,ןלייטימ ךַײא ןָאק ,רָאטקעריד סלא ,ךיא .ןגיוא
 יד טרָא ןפא ךַײלג רע טמוקאב -- רעגיז רעד ןבַײלב טעװ רעביג
 עניימ ,טינ בוא רָאנ .לבור טרעדנוה ַײרד --- עִימערּפ עטגָאזעגוצ
 יד ַײברעד טמענעצ רָאטקעריד רעד -- .,ןעמאד ןוא ןרעה עביל
 טעװ ,קידנעטש יװ ,ביוא זא ,ןגָאז וצ טימרעד ןיימ ךיא --- ,טנעה
 ײרד יד טעװ ,ןעמוקַײב ןָאיּפמעשט רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד
 .ָאנער רעה רעטרעעג ןוא רעטעטכאעג רעד ןעמוקאב לבור טרעדנוה
 םוצ טנאה יד טבייהראפ רָאטקעריד רעד ןוא --- !שוט -- קיזומ ,ָאזלא
 ,וויטָאמ ןטנאקאב א טליּפש עמ .רעטסעקרָא

 -- ץיּפש רעד ןיא .רעלגנאר עלא סיורא ןעמוק ענערא רעד ףא

 .ָאנער
 עס רעכלעוו ףא ,עגנעטס עטיירב א -- לסקא ןקניל ןַײז רעביא

 טָאה רע סָאװ ,ןענָאטעשז ןוא ןלאדעמ רעקילדנעצ ךיז ןעלבמַאב
 -ראפ ןופ ןטאנָאיּפמעשט ענעדיישראפ ןיא ןרָאי עגנאל ראפ ןעמוקאב
 -װעטמָאי-שיטעטסעיאמ א ,רעטייױב א ,רעכױה א .רעדנעל ענעדייש
 -אב ןוא םיא ןרידָאלּפא סָאװ ,רערעראפ ענַײז וצ רע טלכיימש ,רעקיד
 ןבילבעג ליטש זיא רעטסעקרָא רעד .ןטייווק טימ םיא ןפראוו

 -- .קריצ ןופ רָאטקעריד רעד סא טפור -- !יקצולס רעה --
 ,םוקילבוּפ ןטרעעג םעד רָאפ ךיז טלעטש

 ,טינ טמוק רענייק
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 ;רָאטקעריד רעד סיוא רעדיו טפור טַײקליטש רערעפיט א ךָאנ אב

 "אב ךיז טלָאז ריא ,טראוו םוקילבוּפ עטרעעג סָאד ,יקצולס רעה --

 .ןזַײװ

 -עגנָא ,לאווָאק רעקווינעשטאק רעזדנוא סיורא טערט לקניוו א ןופ

 םענערילָאק-ןיטוט ןטעשָאּפ א ןיא ,טעברא רעד אב יו ךעלנייוועג ןָאט

 ןרעה'ס .טרידָאלּפא עקרָאילאג יד .ןזוה ענעטנווַײל טימ קאשזדיּפ

 :ןעיירשעגסיוא ךיז

 1...ץעינזוק ...קעיװַאלעשט שאנ ,ישטָאבאר --

 ,עניילק ןוא םענָאּפ ןטריזארעגּפָא-ךייר א טימ ,רעקיסקוווניילק א

 רעד וצ קוק א טּפאכעג ןריולראפ לסיב א רע טָאה ,ןגיוא שקידנציז-ףיט

 ףא ךיז טזַײװאב לכימש א .טַײקרעטנומ ןעמוקאב ןוא עקרָאילאג

 ,ןּפיל ענַייז
 טקערטשעגסיױא םיא ןוא ןיקצולס וצ ןעגנאגעגוצ זיא ָאנער ןעוו

 קידכעבענ יו .ןטנעמסידָאלּפא טרעהרעד ךיז רעדיוו ןבָאה ,טנאה יד

 רעקישאר רעד טימ ךַײלגראפ ןיא יקצולס ןעזעגסיוא טָאה םערָא ןוא

 ןבָאה טנעה יד ףא ןלוקסומ יד ןעמשוו אב ,ןָאיפמעשט םענופ רוגיפ

 ,טליּפשעג

 -עג םוצ וצ ךיז טיירג ןוא ,יקצולס רעה ,רעביא ךיז טוט טייג ---

 .רָאטקעריד רעד םיא וצ ךיז טעדנעוו --- ,לגנאר

 ןטסיטרא יד סיורא ןעמוק סע ןענאוונופ ,ןיהא קעווא טייג יקצולס

 טוט רעטסעקרָא רעד ןוא גנאל טינ טרעיוד סע .גנולעטשרָאפ רעד וצ

 ןראפ ךיז טזַײװאב לאווָאק רעקווינעשטאק רעד ןוא ,שראמ א ץעז א

 עטיירב :זיא בַײל ןַײז ןייש יו ,ןעזרעד ןעמ טָאה טציא טשרע .םעליוא

 עטלעטשעגקעוװא טוג ,טסורב עטקיכעלַײקעגסױא עטסעפ א ,ןעלסקא

 רעכעה ןעוועג טלָאװ רע ןעו .טנעה עקיטראלוקסומ עגנאל ןוא סיפ

 רעטיבעג-ןייש רעטמערופעגסיױוא לאעדיא ןא סָאד זיא ,סקּוװ ןיא

 .טעלטא

 רעטמיראב רעד -- רענגעק עדייב ןבילבעג ןענַייז ענערא רעד ףא

 -צולס עקײש רעביג רעקווינעשטאק רעד ןוא שזיראּפ ןופ ןַאיּפמעשט

 ןיד ןַײז טימ ףַײּפ א טוט ןוא טנאה ןייא ףוא טבייה ירעפער רעד .יק

 יד ךיז טגנאלרעד עמ .ןרעדנא ןגעק רענייא ךיז ןזָאל עדייב .עלעפייפ

 קילבנגיא ןייא ןיא .ןרעדנא םענופ רענייא ּפָא ךיז טיירד עמ ןוא טנעה

 קריצ רעד .ָאנער ןופ ןעגנאווצ-טנעה עקיטכעמ יד ןיא ןיוש יקצולס זיא

 ןבָאה רענייב סיקצולס זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .ןָאטעג עזדוה א טָאה

 ןיולב ךיז טָאה סָאד רעבָא .ןעגנאווצ-טנעה סָאנער ןיא ןָאטעג קאנק א

 .שיסור) דימש א ..שטנעמ א רערעזדנוא ,רעטעברא ןא 1
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 רעקירָאי-26 רעד טָאה רעגיט א ןופ טַײקנילּפ רעד טימ .טכאדעגסיוא
 שזא טָאה ןָאיּפמעשט רעד .טנעה סָאנער ןופ טשטילגעגסיורא ךיז גנוי
 טָאה סָאװ ,סעּפע ןָאטעג למרומ א ןיילא ךיז וצ ,ּפָאק ןטימ טיירדעג
 ָאנער טּפאכ םורא עגער א ןיא ?ןעשעג סָאד זיא יװ ;ןטַיײטאב טלָאזעג
 ,ךיז רעביא ןפראוורעבירא ןיוש םיא ליוו ןוא רענגעק ןַײז םורא רעדיוו
 טירט עכעלטע ןיוש טייטש ןוא סיורא רעדיוו ךיז טשטילג יקצולס רָאנ
 םעד טכוזעג ןגיוא סָאנער ןבָאה טַײקנריױלראפ ןיא .םיא ןופ רעטַײװ
 טפארק טימ ןעמונעגנָא ךיז לַײװרעד טָאה סָאװ ,רענגעק םענענורטנא
 -יטכעמ רעד ףא טַײקטקישעג רעשירעגיט טימ ןָאטעג גנורּפש א ןוא
 ןופ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ָאנער ןעװ .ןָאיּפמעשט םענופ רוגיפ רעק
 .ןרָאװעג טור קראטש זיא רע זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טנעה סיקצולס

 םענופ ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ,לטרע ןַײמ ןופ טקוקעג בָאה ךיא
 ןוא טרעלקעג ךיא בָאה -- ,ןשמיש ייז ןופ זיא רעװ .דליב םענייש
 .ןגיזאב ךָאד זומ רעצעמע .ןלעטשטסעפ ךיז ראפ טנָאקעג טינ בָאה'כ

 ,טציא ךיז טערבָאב רע יװ ,רעביג רעקווינעשטאק ןַײמ עז ךיא
 ןיא רעוש טמעטָא ,טצכערק רע .רעשיפ םענופ ץענ א ןיא שיפ א יוװ
 -נאווצ יד ןיא ףורא ןוא ּפָארא םיא טפראוו רענעי ,ןעגנאווצ סָאנער
 .ןעג

 ,סייווש ןופ ןצנאלג ןטעלטא יד ןופ רעבַײל יד
 :טגָאז רימ ןבעל רעצעמע יוװ ,רעהרעד ךיא
 .ָאנער ,טציוושעג טינ יוזא לָאמנייק ךָאנ טָאה רע --

 .ןערב עמאס ןיא זיא לגנארעג רעד .טונימ ףניפ ךרודא ןיוש זיא'ס
 ןשיזיוצנארפ ןופ ןדָאטעמ עכלעזא ,ןצנוק עכלעזא טזַײװ ןָאיּפמעשט רעד
 ,ןגיוא יד ןיא טלדניווש עס זא ,לגנארעג

 םיא ךָאנ ,טרָא ןַײז ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד
 .ייר רעטשרע רעד ןיא סעקינװָאנישט ערעדנא

 טגיל רע --- .סיורא רעווש ייז ןופ רעצעמע טמעטָא --- !קיטראפ --
 ,ןיוש

 .עקרָאילאג רעד ןופ ןעמ טַײרש --- !טינ ךיז טּפאכ --
 עטיירג סיפ יד ףא רעדיו ןיוש ןעייטש עדייב ,ךעלקריוו ןוא

 .ןבייהוצנָא

 ןיוש םיא רע ףראד טָא ןוא ּפָאק ןראפ רענגעק ןַײז ןָא טּפאכ ָאנער
 -רעק רעקיטכעמ רעד זיא טכירעגמוא רָאנ ,ךיז רעביא ןפראוורעבירא
 רעביא טנעה סיקצולס ףא ןעגנעה ןבילבעג ןָאיּפמעשט םענופ רעּפ
 ןרעווש ןרעטנוא דרע יד ןָאטעג עדיוה א ךיז טָאה'ס ןוא ּפָאק סיקצולס
 א ןוא רעטּפעלקעגוצ א ןױש טגיל ָאנער :ןעזרעד טָאה'מ .רעּפרעק
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 ןָאטעגּפָא זיא'ס .ךיפעט םוצ סעקטעּפָאל עדייב ףא רעטשטעווקעגוצ
 םענוע ןפַײפ ןכָאנ זא ,טַײקידמעצולּפ ןוא טַײקנילּפ אזא טימ ןרָאװעג
 .רעטעילעמשטירּפ א ןגעלעג גנאל ךָאנ ָאנער זיא ירעפער

 -רעווש א ןענאטשעג זיא יקצולס .טלבויעג טָאה קריצ רעצנאג רעד
 רעטייוצ רעד טימ ןוא ןצראה ןפא טנאה ןייא טימ ,רעקידנעמעטָא
 םיא וצ טָאה ָאנער ןעוו ןוא .םענָאּפ םענופ סייוש םעד טשיװעג
 סָאװ טסּוװעג טינ רע טָאה ,םיא ןסירגאב וצ טנאה יד טקערטשעגסיוא
 .רענגעק ןַײז ראפ טגיינראפ רָאג ךיז טָאה רע .ןָאט וצ

 ;לָאק ןייא טלייטעגסיוא ךיז טָאה ןעיירשעג עלא ןופ
 !שטאליס !ץעידָאלַאמ !לאווָאק א ...קעיװָאלעשט ישטָאבאר שאנ --
 ןבעגרעביא טרָא ןפא ָאד רעגיז םעד לָאז עמ ,טראוועג ןבָאה עלא

 ענעפָאלעגנָא טימ ןרָאװעג לופ זיא ענערא יד .עמוס עטגָאזעגוצ יד
 .טנעה יד ףא ןגָארטעגסױרא ןיקצולס טָאה'מ ןוא ,ןשטנעמ

 .ןרָאװעג םעלענ דלעה רעקווינעשטאק רעד זיא גָאט ןטייווצ ןפא
 עריא וצ ןרָאפעגקעוװא ןענַײז רעדניק ןוא בַײװ ןַײז זא ,טגָאזעג טָאה'מ
 .טָאטש רעזדנוא ןופ טַײװ טינ לטעטש ןיילק א ןיא ענעגייא

 סָאװ ,קריצ רעקיבלעז רעד זא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ןיקצולס ןגעוו
 טימ םיא טָאה ,טרָא רעדנא ןא ןיא ןרָאפעגסיורא גָאט ןרעדנא ןפא זיא
 .טלעג עמוס רעשפיה א ראפ םיא טפיוקעג ,ןעמונעגטימ ךיז

 -אב םיא ךיא בָאה ,םורא רָאי קילדנעצ עכעלטע ןיא ,טציא ןוא
 ןשיסאלק ןופ גנוטסעמראפ רעשידנאבראפלא ןא ףא וועַיק ןיא טנגעג
 ,לגנארעג

 ?טנעקאב ךַײא טימ ךיז בָאה ךיא יוזאיו ,ןיוש ריא טייטשראפ... --
 יד אב .רימ ףא ןגיוא עקידנעלכיימש טימ טקוק ,טגַיײװש יקצולס

 -סעמָאק ייווצ ןטַײז עדייב ןופ טפיטעג ךיז ןבָאה ןּפיל יד ןופ ןעלקניוו
 סָאד .טבאמעג רעטסנרע םענָאּפ עטנוזעג סָאד ןבָאה סָאװ ,ןשטיינק
 ןטינשעגרעביא םארש א טימ ןעװעג זיא זָאנ רעד ףא לרעקיוה

 ךיז ,טלעװו א ןעוועגסיוא ,קריצ ןטימ טעקנַאלבעג גנאל ןרָאי --
 -סיוא ןיא .ןאגיצ עשאי טימ רעטעּפש ,ינבודָאּפ ןאוויא טימ טערָאבעג
 רענייא -- ,םארש ןפא טזַײװ רע --- ,רימ טָאה סָאד .טרילָארטסאג דנאל
 ךיּפעט ןפא טגיילעגקעווא םיא בָאה'כ .טכאמעג עווטירב א טימ ןיוו ןיא
 -יילק .ןָאטעג טינש א ךימ ראפרעד רע טָאה .טונימ רעטשרע רעד ףא
 ,ןטייקינ

 :עזיוּפ א ךָאנ ןוא
 ,ןיז ייוצ -- טאהעג ךיא בָאה רעדניק .טשינרָאג זיא ץלא סָאד --

 ןבילבעג ליטש עגער א ףא יא טעלטא רעטלא רעד --- ...םיריוביג
 א טימ ּפָא ייז טלסיירט רע .ןגיוא יד ןיא ןזיוואב ךיז ןבָאה ןרערט
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 רעטנוא עדייב ןוא ,ןעמוקעגמוא עדייב -- ,ּפָאק ןסיורג םענופ לקָאש
 רעד ןיא טנעה יד טגיילראפ ןסעזעג ןיב ךיא ,טניימ ריא ...ןילרעב
 א ןיא רָאטקורטסניא ךיא ןיב טציא .ךעור א יו ,טעבראעג ?עמָאכלימ

 ...עיסעּפָארּפ שטלא ןַײמ ,טפאשלעזעג-טרַָאּפס

 טזָאלעג ,גנולייצרעד סיקצולס ןיא טרעהעגנַײא ךיז גנאל בָאה ךיא

 .ץראה סָאד ןדיירסיוא ךיז םיא

 ?יורפ יד ןוא ,ונ --

 רע ןוא -- .םוקמוא סרעדניק יד ןטלאהעגסיוא טינ .ןברָאטשעג ---

 ,ּפָאק םעד ּפָארא טזָאל

 :ןבעגעגוצ ליטש ךָאנרעד

 עטלא ןַיײמ ךימ טלאה ,טעז ריא יוװ .ןיילא רענייא ןבילבעג ---

 .עקידעװָאקעב א ,עיסעפָארּפ עטוג א .סיפ יד ףא עיסעפָארּפ
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 ןאהאק עילע
 סרעטסיולק ןָא טָאטש א

 ןשטנעמ עטעוואהראפ רָאנ םורא ןפיול טָאטש רעקיזָאד רעד ןיאא

 ,םארעג זיא טָאטש יד ןוא טיירב ,ןטקארט יװ .,ןענַײז ןסאג יד שטָאכ

 א ףא שטנעמ א ןָא טפיול סע זא .ןגעווטטסעדנופ טפשרט ,דלעפ א יװ

 ,ךאס א ."עטיב ,עטיב,; ףא "טקידלושטנא? ןָא ךיז טסיוטש סע .שטנעמ

 ןעוט ןוא ןטעברא ייז .טציוושראפ םורא ןפיול "סטקידלושטנא; ךאס א

 ,ןָאפעלעט ןיא טּפָא ןעגנילק ןוא סאווק טּפָא ןעקנירט ייז .ךאס א ףוא

 -"נירט לָאז עמ זא ,טינ טרעדָאפ ןָאפעלעט ןטימ ךיז ןצונאב סָאד שטָאכ

 .סמאזניימעג םוש ןייק טינ טָאה סָאד .סאווק וצרעד ןעק



 ןגױא סניקטויסאוו ַײבראפ ןענַײז ,טנװָא ןיא רעגייזא 7 ,טציא
 רָאנ ,ייז ןופ ןעמעלא טינ רָאג ןעק רע סָאװ ,ןשטנעמ ןפָאלעגכרוד
 טָאה עמ זא ,ןַײז ןָאק'ס !טסּוװאב רעייז ייז ןענַײז עלא זא ,ןַײז ןָאק'ס
 ןענַייז סָאד זא ,ןַײז ןָאק'ס ;דנאבראפ ןצנאג ןרעביא ייז ןגעוו טרעהעג
 יד ,ןעלגילפ סלא ייז ראפ ןעניד ןעגנוטַײצ יד סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזא
 עלא רעביא ךיז ןעִילפעצ ייז ןוא ,ןעמענ ערעייז ןעלגילפאב ןעגנוטַײצ
 ךאס א רעייז םורא ןפיל טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא םערָאװ :טעטש
 .ןשטנעמ עשידלעה

 -ָאפ ריא .רעינעשזניא ןא ,ןרעניזורג א ,לדיימ א ַייבראפ טפיול סע
 .ןראסימָאק רעוקאב 26 ענעסָאשעצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעט
 ןשיגרענע ןקיזָאד םעד טימ טפָא ,קיטנַאק ,טפיול לדיימ עקיזָאד סָאד
 ,לגניי א ףא ךעלנע ןצנאגניא רָאג זיא יז םערָאװ ,ףאלעג ןשירענעמ
 ,ךיז טעװאהעגנָא ןוא ןפָאלעגנָא ליפיוזא ךיז טָאה יז ,ךיז טכוד'ס ,ָאי
 ,רָאפ ךיז טלעטש .לגנִיי א ףא ןרָאװעג ךעלנע זיא יז זיב

 -נָאמער ןבָאה סָאװ ,רעטעברא עטמיראב עּפורג א ךרוד טייג סע
 יד ןוא ,קינייװניא ןסייה ריא ןיא קידנכירקנַײרא ,ענמָאד יד טריט
 ףא יז ןלעטשּפָא טינ יידעק ,ןרָאװעג ןשָאלעגּפָא טינ ַײברעד זיא ענמָאד
 ריש רענעמ עטנוזעג יד טָא ןבָאה ,קידנכירקסיורא .םישָאדאכ רָאּפ א
 -ראפ יו ,סָאװטע ןא טאהעג ןבָאה ייז :ןעיורפ יוװ ,ךיז טמעשעג טינ
 יז סָאװ ,ראפרעד טמעשעג ךיז ןבָאה ייז .םענָאּפ ןצלָאטש ,ןטמעש
 .ןשטנעמ ענעדיישאב ןענַײז ייז .םענָאּפ ןפא ץלָאטש םעד סיורא ןזַײװ
 א ףא יװ ,קיגױא-טכַײּפ ןוא טראצ ייז ףא ןעמ טָאה טקוקעגסיורא ןוא
 ,יורפ

 .ןטנעדוטס ,רעדנעלסיוא ,ןרעינעשזניא ,רעטעברא ןפיול'ס
 יז טעז ןיקטויסאוו רָאנ ,ןגיוא סניקטויסאוו ַײבראפ עלא ןפיול ייז

 "אהראפ טינ זיא ןיקטויסאוו ןוא .ייז ןופ ןעמעלא טינ ןעק ןוא טינ
 .רעוו ןטלעז ךיוא ןעק םיא ןוא .טעוו

 רעלעג א ,רעדילק עטלעגראפ ןיא לשטנעמ קנילעג ץרוק א
 דרע ענירג לקיטש א טכוזעגסיוא טָאה רע םערָאװ ,ןירג ףא קעלפ
 ,טגיילעגקעווא ךיז טָאה ןוא

 רעזייב רעגיה רעד .זָארג ןסעמע טימ דרע לקיטש א ןעוועג זיא ָאד
 רעד ןוא ,למיה םוצ ביוטש ןלַײז ןיק ןביוהעג טינ ָאד טָאה טניוװ
 א .דרע רעד ףא טניװ ןלַײז ןייק טקישעגּפָארא טינ ָאד טָאה למיה
 -רעביא טָאה ןוא זָארג ןיא טליּפשעג רָאנ ָאד טָאה עלעטניוו טכַײל
 טָאה זָארג סָאד .ןרעלעה ןיא טעמאס םענירג ןופ --- ןבראפ יד ןסָאגעג
 ךיז טָאה רעדנוזאב עלעזערג סעדעי .ךַײט א יװ ,ןסָאגעגרעביא ךיז
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 -לושטנא, :ןרעדנא ןפא סנייא ךיז ןסױטשעגנָא ןוא טלַײעג ךיוא ָאד
 ."עטיב,, -- "טקיד

 :טמיטשאב
 ,ןענייווסיוא טנָאקעג רָאג ךיז ןעמ טלָאװ ָאד ---
 -- ,ןצראה ןפא ןעוועג זיא קיורמוא סעּפע --- ,רָאנ ןָאק רע ןעוו --

 -- ןטייוצ ןפא רענייא ָאד ךיז ןסיוטש סָאװ ,ןטניוו יד טָא יו טקנוּפ
 קינייװניא םיא וצ ןבילקראפ ךיז ןטלָאװ --- ,"עטיב, -- *טקידלושטנא,
 .ביוטש ןקיכעטש ןָא ןטיש ןוא םיא ןיא ןשיור ןוא

 -עיורט רע טָאה -- ,קינייװניא טַײקטכַײפ ןייק ָאטינ זיא סע זא --
 בָאה ךיא יװ ,געט רָאּפ א ןיוש זיא סע זא -- ...ןָאטעג טכארט א קיר
 סאוק רעד ..סאווק םוצ ךיז טניוװעגוצ ,ןעקנורטעג טינ ייט ןייק
 טַײקטכַײפ ןייק ןוא ,םעד ןופ רָאנ טציוש עמ ,סיוא ךַײלג טנקירט
 ,רעביא טינ טבַיײלב

 לָאמ ןעצ ןיא רעשפע טמענראפ סָאװ ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא
 ןיא ,גנורעקלעפאב ליפיוזא טקנוּפ טימ טָאטש אזא ךָאנ יװ ,ץאלּפ רעמ
 רָאג טימ רעטייזראפ טכידעג ,טָאטש רעַײנ רערעטיש רעקיזָאד רעד
 ןגױא ערטיכ ענַײז טימ ןיקטויסאוו סָאװ ,ןשטנעמ עקידנלַײא ,ערעדנא
 -- ,ןליוו ייז סָאװ ,ןסיו ןוא ןעווערטיכרעביא טינ לָאמנייק ייז ןָאק
 רעטציא רע טלָאװ שעפענסעמגא ןופ .ןיקטויסאוו ןרָאלראפ ךיז טָאה
 טינ רעמ רָאט רע זא ,טגָאזעג טָאה רעטקָאד רעד רָאנ .ןעקנורטעגסיוא
 ענעטָאזעג ןעקנירט טינ עליפא רע רָאט רעסאוו עטלאק .,ןעקנירט
 יו -- לפעל א טימ רעסאוו ענעטָאזעג טקנירט רע .ןעקנירט רע ףראד
 א טימ רעדָא טעפנָאק א טימ קידנעטש טסַײבראפ רע ,עופער א
 ,רעקוצ לקיטש

 ,ןיילא ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ רע טָאה ,זָארג ןפא ,ָאד
 -עג ןסיבראפ ןוא דרע רעד ןופ זָארג סָאד ןפוצ ןעמונעג טָאה רע
 ;טכארט

 א יװ ,דרע עצנאג יד ,ןפוצסיוא זָארג עצנאג סָאד ָאד לעװ ךיא --
 ,רעקיבױטש רעד טָא ןיא ןזָאלרעביא טינ עלעזערג א ,ןקילפסיוא ,ןוה
 .טָאטש רעקיכיור ,רעקיטניוו

 ,ןעקנאדעג ערעווש
 ןשטנעמ עטעַײמשראפ ץלא ןפיול סאג-געו רעד ףא ייברעד ןוא

 !טקידלושטנא !טקידלושטנא -- סרעכיוו יד יװ ,ןטניוו יד יו ,ןשטנעמ
 ראטערקעס רעד -- טסיגוימָאק רעטסעב רעד ַײבראפ טפיול סע

 זיא רע -- ןענעקרעד םוטעמוא ןעמ ןָאק םיא .טעטימָאק-טָאטש ןופ
 יױזא טעברא םיא בילוצ זא ,ןטכודסיוא לָאמא ןָאק סע .רעטסנעש רעד
 -געוט קוק א לַײװ -- ענמָאד עשיגוימָאק .עטייוצ יד טפאהרעטסומ
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 יד טָא טגײלראפ רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,םעד ףא ,םיא ףא קיד
 ןענעק לַײװ ,ןגיוא יד ןיא םיא אב ןרעװנָא טינ יוזא ךיז טליוו ,ענמָאד
 -רא יוזא ךיז טליוראפ ,םיא ףא קידנעוט קוק א .ןרעדעי רע ןעק
 ,םיא ףא ןַײז ךעלנע ?סיב א שטָאכ ךיז טליווראפ ,ןטעב

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיצאגעלעד יד ַײבראפ דניוושעג ךרוד טייג סע
 ...ךיז ןטעווראפ רעהא

 ..רעקינכעט ,סעקינשזאטנָאמ ,ןרעטָאט ,סעצַײזבאפ --- ייבראפ
 ןפא ,רעהא געװ ןופ טרעקענּפָא ךיז טָאה רעקידנלַײא ןייא ןוא

 ,ךוש ןופ לדנעב א ןטכיראפ ,זָארג

 טַײקַייּפ יד ןבילבראפ ןעניקטויסאוו אב זיא ןרָאי עשיפרָאד יד ןופ
 סָאד םיא ראפ ןענעפע וצ ןוא ןשטנעמ ןדעי טימ ךיז ןעּפעשטראפ וצ
 -פָאס ,רָאנ ,ךיז וצ יו ןדייר ןביוהעגנָא עליכטאכעל טָאה רע .ץראה
 ;ץאל ןראפ ןשטנעמ םעד טּפאכעג רע טָאה ,ףָאסלָאק

 ךַײלג ןיקטויסאוו ךיז טָאה -- ,שטנעמ רעביל ,ןַײא ךיז רעה ---
 טבעלעג טָאה'ס :שינעטער יד רימ רעלקרעד -- ,םיא וצ טדנעװעג
 טימ שטנעמ א ןעװעג זיא ןוא ָאניקטויסאוו ףרָאד ןיא ןיקטויסאוו
 סעיצארטסנָאמעד ףא ןוא ןסעזעג םוַידיזערּפ ןיא עליפא ,ךַײלג ןשטנעמ
 -עג ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא ,ןגָארטעג ןטאקאלּפ ענעבירשעגנָא יד
 ,..טנכדאש

 .רעביא קידנעלכיימש םיא טָאה -- ..טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא --
 ,שטנעמ רעד ןגָאלשעג

 ןיק ךיא ךיא בָאה רעשפע ?עקאט ?טינ טַײצ ןייק טסָאה --
 ..?ןעוועטאר ךימ ףראד עמ ןוא ,ךיז ךיא קנירט רעשפע ..?טינ טַײצ

 ןפא טצעזעגקעווא קירוצ קידנליו רָאג טינ ךיז טָאה שטנעמ רעד
 ,זָארג

 ןופ טשרע טלָאװ ךיא יוװ ,ןיקטויסאוו טינ רָאג ךיא ןיב ָאד ןוא --
 ייטשראפ ךיא ןוא ,זָארג ןפא רעהא ןכָארקעגסיױרא ךיוב סרעטומ רעד
 סָאװ .ןרעַײּפ ענירג ןעמושז טכאנאב .רימ טימ ךיז טוט סע סָאװ ,טינ
 טסַײר סָאװ .גראב רעד רעדנאנאפ ךיז טסַײר טכאנאב ?ייז ןעמושז
 ?ךיז רע

 .רעװ רָאּפ א שטנעמ רעד ןַײרא גראק טפראוו --- ,ןסַײרפוא --
 ...ץרא םעד --- ,רעט

 ,עקאט טניימ ריא --- ,ןיקטויסאוו רעביא טגָאלש --- ,סייוו ךיא ---
 ןוא ,טשינרָאג ךיא סייוו ךָאד ןוא ...סייוו'כ ?ןעלקיוו ךימ ףראד עמ זא
 -עּפס, :ךיא ַײרש ,"עקװָאצעּפס, :טַײרש רידאגירב רעד זא
 :ךיא ַײרש ,"עקווָאמאש, :טַײרש רידאגירב רעד זא ןוא ,"עקווָאצ
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 :ךיא ַײרש ,"עקוואבאנ, ;טַײרש רידאגירב רעד זא ןוא ,"עקווָאמאש;
 | ,"עקוואבאנ;

 ,עטנעמ רעד רעדיוו טלכיימש -- ...טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא --
 ?טינ טַײצ ןייק ךיוא ךיא בָאה רעשפע ?טינ טַײצ ןייק טסָאה --

 ..?ןעוועטאר ךימ ףראד עמ ןוא ,ךיז ךיא קנירט רעשפע
 .טצעזעגקעווא קירוצ ךיז טָאה שטנעמ רעד
 ןָא טינ עז ךיא ןוא ןטַײז עלא ןופ רעטצניפ רימ זיא'ס ןוא ---

 -נאג רעד טימ ןעגנאהעג ןיב ךיא ,טסייטשראפ ...גָאט ןקיטכיל םעד
 -דוקסאּפ ץנאג א זיא ןטרָאד ,טערב רעצראווש רעד ףא עדאגירב רעצ
 ןסעמערעדניא יװ ,סעקּפאל רעמ טימ ךָאנ ,טלָאמעגנָא סּפערק רענ
 ןסּפערק ָא-יד טָא טימ ןסַיײבראפ ןוא ריב ןעקָאילשז ךיא געלפ לָאמא
 ןָאק ךיא זא ,םענאב ןוא עגאל רעפיט ןַײמ ןיא ,עקרעדורב ,ןַײרא ייג
 ,שטנעמ ,סע וטסנָאק יצ ,רעקירעד רעבָא .ןעזנָא טינ ןסּפערק יד טָא
 !ךָאד גנעה ךיא ?טסייטשראפ ?טינ זא ,ןבעג ןעק לָאמא יצ ,ןייטשראפ
 ןעגנאהעגפוא ןוא ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןעמָאנ םענעגייא ןַײמ ,ןעמָאנ ןַײמ
 רעד ףא ןעגנאהעג זיא --- ןיקטויסאוו -- ןעמָאנ ןַײמ !טסייטשראפ ...םיא
 יו טאלג טָא ,שטנעמ א טאלג ךָאד ןיב ןיילא ךיא !טערב רעצראווש
 טינ ןעוו ןוא ,ןיקטויסאוו ךָאד זיא ןעמָאנ ןַײמ ןוא ,דלעפ ןיא ןייטש א
 ףא ןעגנאהעג זיא רע ןוא ,ןיקטויסאוו טינ ךָאד ךיא ןיב ,ןעמָאנ רעד
 ?ןענאטשראפ ...טערב רעד

 .שטנעמ רעד טריסערעטניראפ ךיז טָאה -- ?וטסיב רעוו ---
 לָאמאטימ --- ...סעקאראב עמעראוו יד אב ...רעטעבראצראווש א --

 זיא שטנעמ רעד ןוא ,ךערּפשעג רעד ןרָאװעג סעִימ ןעניקטויסאוו זיא
 ןעמונעג טָאה שטנעמ רעד לַײװ .ןרָאװעג קידעשָאכ לָאמאטימ םיא
 עג טינ ןיוש םיא טָאה ןיקטויסאוו .ענעשעק ןופ טָאנקָאלב א ןּפעלש
 ןעמונעגּפָארא םיא טָאה עמ יוזאָיו ,רעקיא עמאס םעד ןלייצרעד טלָאװ
 .רעװ עטשרע יד ןיא טלָאװעג סָאד טָאה רע סָאװ ,טעברא רעד ןופ
 .טנעקעג טינ טָאה ןוא ןעגנערבסיורא רעט

 ךיז בָאה ךיא .טינ טַײצ ןייק ךָאד טסָאה ,שטנעמ רעביל ,ייג --
 ..ךימ טקלעמ עמ זא ,טנַײּפ רעבָא בָאה ךיא ,ןדיירוצסיוא ביל עקאט
 ,טינ טַײצ ןייק ךיוא בָאה ךיא ,שטנעמ ,ךיז ייג

 שטנעמ רעד .ןעגנאגעגקעווא זיא ןוא ןעמונעג טָאה שטנעמ רעד
 טָאה שטנעמ רעד .עלעכיב ןַײז ןיא טריטָאנראפ סעּפע ,קידנעייג ,טָאה
 ,ןלייא ןעמונעג

 ךָאנ ךיז ןבָאה סע .ןשטנעמ ךאס א טלַײעג ךָאנ ךיז ןבָאה געוו ןפא
 יד טלַײעג רעמ ךָאנ ןבָאה סע .דרעפ עטנאּפשעגנַײא יד טלַײעג רעמ
 ,ןטניוו יד --- רעמ ךָאנ ,ןליבָאמָאטוװא
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 קינלאשטאנ רעד טגָאיעגכרוד געוו ןפא טָאה ליבָאמָאטװא ןא ףא
 ןדָאש ךאס א טָאה רע .רעקידעש רענעזעוועג א -- גראב-ץרא ןופ
 טכוד סע ןוא ,ליבָאמָאטװא ןא ףא רע טגָאי טציא ןוא ,ןָאטעגנָא רעִירפ
 .טַײצ ענערָאלראפ רעִירפ יד ןגָאינָא ליוו רע זא ,ךיז

 ,רעינעשזניא רעשיטעווָאס ,רעגנוי א טגָאי ןישאמ רעטייווצ א ףא
 .ןגָאירעבירא ליוװ רע --- טכוד'ס .ןטלא םעד ןגָאינָא ליוו רע --- טכוד'ס

 טכארט ןוא טגיל ,לזדניא-זָארג ןפא ץלא ךָאנ טגיל ןיקטויסאוו ןוא
 :ןעקנאדעג ערעטיב ענַײז

 ,ןליוו ןעיירפ ןַײמ טימ ,ךיא ליוו יצ ,רימ אב ןגערפ ןעמ טלָאװ ---
 .?רעלגָאלש א רָאג ןצראה ןיא ףיט ךיא ןיב רעשפע ..?טינ יצ ,ןטעברא
 טינ ןבָאה רימ סָאװ ,וָאדניטעמכומ רידאגירב רעד קידלוש זיא רעשפע
 עסָאק ענַײז טימ קוק א רע טיג ...לװַײט א ..?עמרָאנ יד טליפעגסיוא
 :טַײרש רע .ןגלָאפ םיא ךיא זומ ,עמייא ןא ןָא רע טפראוו ,ןגיוא
 -- ךיא ,"עקווָאמאש, ;רע ,*עקװָאצעּפס, :ךיא יירש .,?עקוװָאצעּפס,
 ..."עקווָאמאש,

 -צראווש סיוא ךיא ןיב סָאװראפ .רעטיב רעייז .ןצראה ןפא רעטיב
 רעביא רעכעלַײל יד ףא ןעמָאנ ןַײמ טינ טגנעה סָאװראפ ?רעטעברא
 סָאװראפ ?סרָאטארַא יד ךימ ןענַאמרעד סָאװראפ ?סעדאקאטסע יד
 ?טאלב ןקידנעגנעה ןיא רימ ןגעוו ןעמ טבַיײרש

 יד ןלאפאב טָאטש-לָאט יד ןוא -- גרעב םורא ןעלגניר טָאטש יד
 ןטניו יד טקראטשראפ םעצולּפ ךיז ןבָאה סע .גרעב יד ןופ ןטניוו
 רעכעלרעכעל א ןיא ןשטנעמ טפָא ןעמ טעז טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא
 יז ןוא יּפעק רעדָא טוה רעיײז קעװא טגָאי טניו רעד יװ --- עגאל
 טגָאי עמ זא .קידנעלכיימש ןשטנעמ יד טכאמ טניוו רעד .ךָאנ ךיז ןגָאי
 .ןעלכיימש ןעמ זומ ,טוה רעד ךָאנ ךיז

 ןפא קיסָאד םיא זיא'ס ןעוו ,ןעקנירטסיוא טינ ןָאק שטנעמ א זא --
 ...טָאג רעביל --- סיוא ךיז יצ ןוא םענ שטָאכ זיא ,ןצראה

 םיא טלָאװ לָאמ סָאד יװ טקנוּפ ,טָאג ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ךיז ,םיא ןָא קידנענָאמרעד ךיז ,רע טָאה .ןעוועג קיטיינ ערטסקע טָאג
 "גייא ,טפָא רעייז ןענָאמרעד ,ךיז טכאד ,רע טגעלפ טָאג .טכארטראפ
 זיא טָאג .טרָאװלדיז ןקידעניױמשלפָאק םעניא ןעמָאנ ןַײז קידנטכעלפ
 רעד טָא ןופ טרָאװ ןייא יו ,טינ רעמ טַײצ עגנאל א םיא ראפ ןעוועג
 ןרָאװעג קיטיינ םיא זיא ,םעצולּפ ,ָאד ןוא .יירעלדיז רעטריניבמַאק
 ןעמעלייצ ףא טשטעווקעגפיונוצ ךיז ןבָאה טנאה ןופ רעגניפ יירד .טָאג
 ,ךיז

 סָאד ןייגּפָא טעװ רעשפע ,ןטעב טָאג ,ןייגוצ רעטסיולק א ןיא --
 ,.ץראה
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 .טָאטש רעד רעביא ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה רע
 ,ךיז יז טלַײא ראפרעד ןוא -- רָאי ריפ ןצנאגניא זיא טָאטש רעד

 א יװ ,ןקורדנַײא ךאס א ןַײא טּפאז ןוא ,דניק קנילפ ,ןטָארעג א יו
 ,דניק א יװ ,סקּוװ ןלענש ןטימ טסקאוו ןוא ,דניק

 םעד וצ סובָאטװא ןא ןיא עקרערעל א טימ רעדניק ןרָאפ געוו ןפא
 ןזַיײװ ףראד עמ -- סעזָאירעב ןסקאוו ןטרָאד ."לטעטש רענאקירעמא;
 ןוא ,סעּפולס עסַײװ עכלעזא ןענַײז סָאד .זיא סָאד סָאװ ,רעדניק יד
 טָא יװ ,רעמ .ךעלנייוועגרעסיוא זיא'ס .רעטעלב ענירג ןסקאוו יז ףא
 ךעלעמייב עטצעזראפ יד .ָאטינ טשינרָאג ךָאנ ָאד זיא ,סעזָאירעב יד
 .טָאטש יד יװ ,סענמָאד יד יװ ,רעדניק יד יװ ,ןסקאווסיוא ָאד ןפראד

 רעד רעביא -- טָאטש רעד רעביא ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה ןיקטויסאוו
 טינ ךָאנ זיא טָאטש יד םערָאװ -- ,ןסאג יד רעביא טינ ןוא ,טָאטש
 -ראווק יד ןדַײנשרעביא רעװק רעד ןיא ןָאק עמ ןוא עטסאגאב ןייק
 רעדָארג א ןיא ןייג ןעמ ןָאק גנוטכיר רעדעי ןיא ,ןפיוה יד ,ןלאט
 רעד טָא ןיא ןעמאצ ןייק ךָאנ ַאטינ ,טַײז א ןָא קידנרעקּפָא טינ ,עיניל
 ,טָאטש רעַײנ

 ,ןפָארטעג טינ ץלא רעטסיולק ןייק ןוא -- גנאל ןעגנאגעג זיא רע
 יױלק א ָאד זיא -- ,טכארטעג רע טָאה -- ,לפרעד ןדעי ןיא --

 -- ,טָאטש רעד ןיא טָא .םעלייצ א טייטש לסעג ןדעי ףא ,לרעטס
 ,ןיינ -- ,לטעטש םעד טָא ןיא ,טָאטש א ףא ךעלנע טינ רָאג זיא'ס .ןיינ
 -- ?ףרָאד א ראפ סָאװ ,ןיינ --- ,ףרָאד םעד טָא ןיא ,לטעטש ןייק טינ
 ..רעטסיולק ןייק ָאטינ זיא טָאטש רעטשימעצ רעד טָא ןיא

 ןטלעז רעקשטיטלא ןא אב טגערפעג רע טָאה -- ,עקנימומ ---
 א ָאד זיא ּוװ -- ,(עקשטיטלא ןא ָאד ןעמ טנגעגאב ןטלעז רעייז ,ןעוו
 ?רעטסיולק

 ליומ ןווערָאכ א טימ טָאה -- ,רעטסיולק ןייק ָאד ,עלענוז ,ָאטינ --
 ,לווערָאק ,סרעטסיולק ןָא טָאטש א זיא'ס -- .עקשטיטלא יד טגָאזעגּפָא
 .טָאטש עטסוּפ א ,עקיטעמוא ןא

 -- .,ךיז ןיא טשעדיכראפ ךיז רע טָאה -- ,רעטסיולק ןייק ָאטינ --
 א זא ןוא ,טעזָאלק א טיבעגסױא זיא סעקאראב ריפ ערעדעי ףא
 ...ווו ָאטינ זיא ,עמָאשענ יד ןקידיילסױא ליוו שטנעמ

 יוזא .טכיל טימ לופ זיא טָאטש יד .ןרעַײּפ טימ לופ זיא טָאטש יד
 טכיל .טינ ךיוא ןעמ ןָאק ןעמעלייצ טָאטש ןטימניא ךיז ןלעטשקעווא
 .גנוסייווש-ערטקעלע ןופ ןרעַײּפ-ץילב ,סרָאטקעשזָארּפ ,ךעלעּפמעל ןופ

 ןָאק סע .טיױר זיא למיה רעד .ןדנוצעגנָא זיא למיה רעצנאג רעד
 -עגנָא ןיא טנערבעגּפָא טָאה טָאטש-רעַײּפ רעד ןופ טָאג רעד זא ,ןַײז
 סָאװ ,גרעב-ךיור יד ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד רעדָא למיח םענעדנוצ
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 ךעלטעג -- טַײקטױר יד רָאג זיא רעשפע .למיה םוצ רעדייסעק ךיז ןבייה
 .ךיור ןליונק ןוא ,רעַײפ ןוא טולב .טולב

 םורא ךעלַײק רעקידרעַײפ א -- קיטכיל טלּפָאד זיא םורא ָאד ןוא
 .ןגיוא יד

 עקניגנוי) .רעקניגנוי א אב ןיקטויסאוו טגערפ -- ?ָאד זיא סָאװ ---
 טנערבענּפָא עלא ןענַײז ייז .טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ךאס א ָאד ןענַייז
 רעד ןיא .טַײקטנױרבעגוצ:-ןוז א יו סעּפע טקעמש ייז ןופ ןוא ,ןוז ןופ
 -- ךעלדיימ עטראדעגסיוא ,עכיילב ןייק טינ ןעמ טעז טָאטש רעקיזָאד
 ןוא טָאטש ןופ "ןרעיוט, יד אב רעטכעוװ ןייטש ןטלָאװ סע יוו טקנוּפ
 .(עכלעזא ןזָאלנַיײרא טינ

 ,לדיימ סָאד סיוא ךיז טכאל -- ,קריצ א --
 "טויסאוו קיטעמוא רעייז זיא'ס .ןָאטניהא ךיז ןעמ זומ ץעגרע ,ןיינ

 ךיא ַָאד ןעמ ןָאק טָאג ןקיטעמוא ןייק ןוא .ןיילא ךיז טימ ןעניק
 -פע .ןעקנאדעג ענעגייא יד ןופ ןעורּפָא ,ור עלעסיב א .ור .ןגירק טינ
 ?ור עלעסיב א ןגירק ָאד ןעמ ןָאק רעש

 וצ טגָאזעג קידרעּפָאה רע טָאה -- ,טרָא עטסכעה סָאד רימ טיג --
 ,עטסעב סָאד -- רע טָאה םעד טימ טניימעג :עשריסאק רעד

 רעכיּפעט טימ ןפא ,טנרָאפ ןטרָאד ןצעז ךיז רע טָאה טלָאװעג
 .טינ ןעמ ףראד .םיא ףא טינ ךיז טצעז רענייק רָאנ .רעיראב ןטקעדאב
 ,טוג ךיוא זיא ייר רעטשרע רעד ןיא

 .ךױב רעד ןָאט ייו ןעמונעג םיא טָאה ןאבאראב םענופ .קיזומ
 םיא ןלעפעג ןצאט יד .ךיוב רעד ייו לָאמ עלא םיא טוט קױּפ א ןופ
 א ןָא רעלעט א טּפאלק סע .םעד ןיא ָאטינ לכייס ןייק .טינ ךיוא
 יו ,טנייו סָאד .לאפנייא רעסיורג א זיא לדיפ א ..?ןייכעב .רעלעט
 א רעטנוא לָאמעלא טגייל ,םעד ףא טליּפש סָאװ ,רעד ןוא ,שטנעמ א
 א זיא -- לאלכיב קיזומ עצנאג יד .ןרערט יד ןשיװּפָא ףא יװ ,עלעכיט
 ךיז ןטכארט רעטרעװ יד ,רעטרעוװ ןָא טדער סָאד .לאפנַײא רעסיורג
 -רעוו ענַײז וצ ךיז טכארט שטנעמ רעדעי ןוא ,ּפָאק ןיא ךיז אב וצ
 ןופ -- גרעב ענרענייטש יד ןופ ןכַײט ענרעבליז ךיז ןסיג סע ---רעט
 ןעילפ רעדלעוו יד רעביא -- רעדלעוו ענירג סיוא ןסקאוו רענייטש יד
 ----- -- ןכַײט יד ןיא רענייטש ןלאפ סע ------- ךעלעגייפ עקידנעגניז
 -ענָאװעל עטציילפעצ -- -- -- ןכַײט יד ןיא שיפ ענעדלָאג ןעמיווש סע
 -פיש ףא ךעלרעַײפ עקידנרעדנאוו -- -- -- ןכַײט יד ןיא רעקיטש
 ...ןבַײט ףא גנאזעג-טכאנ -- -- -- ךעל

 ,זָאנ יד ןָא טשטעװק רע ןוא ,לדייא ךיז טליפרעד ןיקטויסאוו ןוא
 ןוא ,ּפָאק ןפא לטיה סָאד טכיראפ רע ןוא ,ןסינעצ טינ ךיז לָאז רע
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 ,ןכָאש ןַײז ףא טנאה א טימ טגיײלעגנָא ךיז טָאה רע זא ,ךיז טּפאכ רע
 .רעווש םיא זיא רעשפע ,קירוצ טנאה יד וצ רע טמענ

 ,רערט עטסיזמוא ןא סיגראפ ןוא םענ שטָאכ .ענדָאמ
 טימ םענעטָאשאב ,זַײרק ןפא ןגיולפעגפורא ןיוש ןענַײז טָא רָאנ

 ןזָאל ,ןרעדנא ןפא רענייא ןכירק ייז ןוא ןטנאידעמָאק ייווצ ,סעניוועלאּפ
 -- םָאביד ייז אב ךיז ןלעטש רָאה יד ןוא ,ןכַײט ענעצנאג ליומ ןופ סיורא
 ,לָאק א ףֹא ךיוה ןכאל ,ןכאל רָאג ןיוש ךיז טליוו סע ןוא

 -נוזאב א טכליהראפ םיא ןוא ,רעטכעלעג א טציילפ קריצ ןרעביא
 .סענָאגאוו טימ גוצ רעגנאל א יו ,ךאלעג רעד

 == == == אהזאהזאהזאה --
 ,עדנאמָאק א טיול טכאלעג ןטלָאװ רעיימרא קלָאּפ א יו ,רעטכעלעג

 ןָאטעג יירשעג א םעצולּפ טָאה ,רָאה עלעג יד טימ ,טנאידעמָאק ןייא
 :ןעניקטויסאוו וצ

 ?רימ ןופ וטסכאל סָאװראפ ,רעלעג א ךיוא ךָאד טסיב --
 -ענעמ .רעטכעלעג טימ קריצ רעד טציילפראפ רעדיו טרעוװ סע

 ךעלעקיטש ערעדנוזאב ןופ ךיז טלטייק סָאװ ,רעטכעלעג-טסורב רעשיר
 לאנגיס א טיג רעצעמע ןעוו זא ,ךיז טכוד'ס ןוא ,רעטכעלעג ןטראה
 רעקידנעגנילק רעשיורפ .ּפָא טונימ יד ךיז רע טלעטש ,ןרעהפוא ףא
 לָאמנײק טעװ סע זא ,ךיז טכוד סע ,טרעקראפ ,סָאװ --- רעטכעלעג
 ןַײרא ךיוא ךיז טסַײר עינָאפמיס רעקיזָאד רעד ןיא .ןלעטשּפָא טינ ךיז
 יד ןופ םעדעפ עניד יד טינ ךיז ןליפ'ס ּוװ -- רעטכעלעג רעשרעדניק
 ,טלעוו רעד ןופ עָאנאה עקישיור טציילפ'ס רָאנ ,ןוורענ

 :רעדיוװ ןיקטויסאוו ןוא
 ...אהדאה-אה --
 ןענירדנטימניא רעטכעלעג םעד ּפָא רע טלעטש עקאט לָאמאטימ ןוא

 :שזארוק סיורג טימ ּפָא טגָאז ןוא
 .ןידנָאלב רעקיטכיל א ןיב'כ ,ריד ךיא ןיב רעלעג א ראפ סָאװ --
 זא ,ןיקטויסאוו ןיוש טסייו טציא רָאנ ,רעדיו טכאל םעליוא רעד

 ןַײז ןופ רָאנ ,ןטנאידעמָאק יד ןופ סעמכָאכ יד ןופ טינ ןיוש טכאל עמ
 ןרעביא קידנשרעה לָאמאטימ ךיז טליפרעד רע ןוא ,עמכָאכ רענעגייא
 ןוא ,עקנירעשטעוו א ףא ָאניקטויסאוו ןיא ךיז אב יװ רָאג טָא ,םעליוא
 -- ןסאלעג ןוא ךיוה --- ןגָאזנַײרא קראטש רעייז םיא ךיז טליווראפ סע
 ןופ יז ןעמוקאבוצסיורא רעווש סעּפע םיא זיא סע רָאנ ,עמכָאכ א ךָאנ
 :טכארט א לענש-ץילב טיג רע .קינייװניא

 רָאנ ,ראנ א ראפ ןטלאהעג ךעלדיימ יד ךימ ןבָאה ָאניקטויסאוו ןיא;
 .עטוג ךיא גָאז ,ןגָאז ייז ןגעלפ ,סעמכָאכ

 ,"טוג זיא ,ןגָאז ןּפאכנַײרא עדנוקעס רעד ןיא ךָאנ לעװ ךיא ביוא
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 יװ ,לענש יוזא ךיוא טגָאי טַײצ יד :טליפרעד רע טָאה טציא טשרע

 .ןטניוו יד
 ןבילבעג ןגעווטסעדנופ זיא רע רָאנ ,ןפָאלעגכרוד זיא עדנוקעס יד

 .ןדירפוצ ןוא קידריװ ןציז

 ןיוש ןעייטשראפ ,עמכָאכ ןייא ּפָא טגָאז שטנעמ א זא ,עשָאקשינ;

 רעשפע .עטייווצ א ןגָאז רע ןעק ,ןלעװ רָאנ טלָאװ רע ביוא זא ,ןשטנעמ

 ."טינ ךיא ליוו

 רע טָאה ,רעמונ רעייז טקידנעעג ןבָאה רעקירטנעצסקע יד זא ןוא

 ןסאלעג ,קִיור ןוא ,טרידָאלּפאעגּפָא טָאה םעליוא רעד זיב ,טראוועגּפָא

 -- פעלק ענעסאלעג ,עטיירב טנעה עטיירב יד טימ ךיז טּפאלקעגּפָא

 .ענעגייא

 ,רעה"סופ ןטָארטעג ,דרעפ ענערא רעד ףא סיורא ןענַײז ךָאנרעד

 .סעינשיראב יװ ,ןיה-סופ

 ךיז ןכאמ סָאװ ,דרעפ יד ףא ןקוק וצ ןעוועג קיטעמוא זיא'ס ןוא

 ײז סָאװ ,ןשטנעמ ףא ןקוק וצ קיטעמוא זיא סע יװ טקנוּפ ,שישטנעמ

 .שידרעפ ךיז ןכאמ

 סע טזָאל עמ ןעו -- ,ןיקטויסאוו טכארטעג טָאה -- ,דרעפ אזא;

 "פוא דרעפ עקירעביא יד סע ןטלָאװ ,לאטש רעשיטריוװלָאק א ןיא ןַיײרא

 ."דרעפ עקסיושזרוב .ןסעגעג

 ךיז טָאה סָאװ ,ירפ רעד ףא ןקוק וצ ןעוועג זיא קיטעמוא ןוא

 א טימ טָארד ןפא ןטָארטעג טָאה יז םערָאװ ,טָארד ןפא טעּפארדעג

 ןיקסויסאוו ןוא .טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק ןוא ליומ טשטצעווקראפ

 ןבעגנַײא םיא ךיז טעװ רעשפע .טרָאװ א ףא טראוועג רעקירעד טָאה

 .טרָאװ א ראפ טרָאװ א ןפראווראפ וצ

 ןָאטעגנָא ,ענערא רעד ףא ןשטנעמ ייווצ ןזיוואב ךיז ןבָאה ךָאנרעד

 ,ןטנאידעמָאק רעדיוװ -- סיורא ךיז טוַײװ סע ןוא ,ןצנוק ןָא ,טעשָאּפ

 :ןבױהעגנָא טָאה יז ןופ רענייא םערָאװ

 גנאל טינ ָאד טָא .ןרָאקיז רעד ןרָאװעג עילאק ָאד זיא רימ אב --

 ןוא -- ןסעגעגּפָא .קריצאב ןט-6 ןפא ךיק רעד ןיא ןסעגעג ךיא בָאה

 יןסעגעג טינ יצ ,ןסעגעג ָאי ךיא בָאה יצ ,סיורא ןעניז ןופ דלאב זיא רימ

 "וצ ןעמעלא טימ טכאל רע .ָאלָאס טינ רעבָא -- טכאל ןיקטויסאוו

 טּפאלק סע ,טנוזעג םוצ טדאש סע -- ןכאל ליפוצ עריומ טָאה רע .ךַײלג

 ןיוש ךיז טָאה ןיקטויסאוו ןוא .רעבעל םעד ןָא גנול רעד ליפוצ ןָא ךיז

 ךיא ,רימ ראפ סעמכָאכ ערעסעב ןגָאז ייז --- ןרָאװעגנָא לסיב א טאלג

 ָאטינ ,לכייס ןופ טַײקפראש עקילָאמא יד ָאטינ ,טּפעשעגסױא טאלג ןיב

 .ךיז טּפעװעגסױא --- עמכָאכ עקילָאמא יד
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 םוצ טינ זיא סע .ןכאל וצ טרעהעגפוא טאמיק רָאג ןיוש טָאה רע
 .טשינ םוצ ךיז טליפרעד שטנעמ א ןעוו ,רעטכעלעג

 ךָאנ יו ,טַײקטקידירפאבמוא ןא ךיז ןיא טליפרעד רעדיוו טָאה רע
 ,סערקיש א

 ןוא ,ןכָאש ןַײז ףא ןגיובנלע ןא טימ טגיילעגנָא רעדיוו ךיז טָאה רע
 ;טגָאזעג לָאמ סָאד טָאה רענעי

 ?ריא טגעוו לפיוו ,רעוואכ ---
 ,ןגיובנלע םעד ןעמונעגוצ קירוצ טָאה רע
 -ומיס א -- ייז ןופ רענייא .סקירעייז ךיז ןעוט ןטנאידעמָאק יד רָאנ

 ןצנאג א ליומ ןופ ךָאנרעד סיורא טזָאל ןוא לשעלפ ןופ טגיוז ,טנאיל
 ןופ ָאידאר יד יװ ,לָאק קידנפייפ-קירעזייה א טימ טדער ןוא ,ןאטנָאפ
 ;טנאוו

 ןיא לָאמ ןיא ןרעלק וצ טנַייּפ בָאה ,ךעלרעדירב ,ןיילא ךיא --
 סובָאטװא רעד ריש ךימ טָאה ,טרעלקראפ ךיז ךיא בָאה ןבעל ןַײמ
 ןבעל סָאד -- ןרעלק וצ עריומ ךיא בָאה ןָא טלמעד ןופ .ןרָאפעגרעביא
 זא ןיא .טעברא רימ ןרָאּפשראפ ,רימ ןָא ןרעלק ןשטנעמ .רערעַײט זיא
 יז ןעיירש ,*עקװָאצעּפס, :ךיא יײרש ,"עקװָאצעּפס, :ןעַײרש עקינַײמ
 יירש ,"עקוואבאנ, :ײז ןעַײרש ,"עקווָאמאש, :ךיא יירש ,"עקווָאמאש;
 ."עקוואבאנ; :ךיא

 -עג ּפאכ א ןיקטויסאוו ךיז טָאה -- ,רָאנ רעה ,רָאנ עז ,עשז עז;
 ."רעטרעוו ענַײמ ךָאד ןענַײז סָאד ?רע טסייוו ןענאוונופ --- ,ןָאט

 סָאװ םיוק ,טנאוו א יו ,טעילאמראפ זיא םענָאּפ סטנאידעמָאק םעד
 טָאה ןבראפ עטרימשעגנָא יד רעטנוא ןופ ןוא ,סיורא ךיז טעז זָאנ יד
 .םענָאּפ טנאקאב א ןטכאדסיוא ןעמונעג ןעניקטויסאוו ךיז

 עכעלטע ךיז ןרעדָאפ םעד ףא .ןרָאקיז םעד ןעגנערטשנָא ןופ ןטונימ
 ןגיילסיוא .עציליטָאּפ ןיא ץארק א ךיז טרעדָאפ םעד ףא ,סייווש ןּפָארט
 םעד ןופ .ןרעטש ןרעביא ,טינש-רעסעמ יװ ,ןשטיינק עפיט רָאּפ א
 ךיז ןרעלעמשראפ'ס .רעכעלזָאנ יד ןוא ליומ סָאד ךיז טרעטיירבראפ
 .ףראדאב עמ סָאװ ,ץלא טכאמעגכרוד טָאה ןיקטויסאוו .ןגיוא יד

 .טּפאכעג ךיז טָאה ןיקטויסאוו

 -אפ זָארג ןפא טרָאד טָאה סָאװ ,רעזמאמ רעד טָא ךָאד זיא'ס ,ָא;
 *...ךוש ןופ לדנעב סָאד טכיר

 .ערעדנא סָאד ךָאנ סנייא טכארט א ךַײלג טיג רע ןוא

 ;סנייא
 -רעוו ענַײמ ןענַײז סָאד זא ,ןסייוו ,ָאד ןציז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןעוו;

 רָאג ייז טלָאװ ,רימ ןגעװ גנוניימ יד ןטיבעג רָאג ייז ןטלָאװ ,רעט
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 יז יװ ,םעכָאכ אזא טינ רָאג ןיוש ןיב ךיא זא ,ּפָאק ןיא ןלאפעגנַײא
 ."טניימעג רעִירפ ןבָאה

 ;יידוִצ
 טרעלק יוזא :גָאז א קיטולבטלאק ךיז טיג ןוא ּפָא רע טדער טָא-טָא;

 ןט-6 ןפא טניוװ סָאװ ,ריּפמאוו ןוא רעסַײראב רעד ,ןיקטויסאוו ךיז ןיא
 *,.,קריצאב

 ;יירד
 טליּפשעגרעדנאנאפ בולק ןיא סעקינמארד יד ןיוש ןבָאה לָאמנייא,

 ."ןווָאדניטעמכומ יוזא טקנוּפ
 רעקידרעירפ רעד יו טקנוּפ זא ,ןטכוד ןעמונעג ךיז טָאה םיא ןוא

 ,קירוצ ייז טּפאכעג ןוא םעליוא ןפא ךעלעקליפ ןפרָאװעג טָאה ןזָאלק
 טָא-טָא ,ךיז טכאד ןוא ,םיא ףא ןקילב ןוָאלק רעקיטציא רעד טפראוו יוזא
 ,..קריצאב ןט-6 ןופ ןיקטויסאוו :רע טגָאז

 :טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ,טנאה רעד אב טָאי-טָא ןיֹוש םיא טקאּפ עמ ןעוו ,ווָאדניטעמכומ;

 ןוא ."ךעלרעדירב ,קידלוש ןיב ךיא , :סיורא רעִירפא ןיילא ךיז רע טיג
 ןראפ ,ַא .ךיז ןבעגסיורא ןיילא רעסעב .סיורא לָאמעלא ךיז טיירד רע
 לָאמ ןייא טנַײה ןיוש טָאה רע .טינ עריומ ןייק ןיקטויסאוו טָאה םעליוא
 ,"םעליוא םעד טשרעהאב

 .רעיראב םעד ןעגנורּפשעגרעבירא זיא רע
 ,עטגפיוהעגנָא רָאנ ,עקידעבעל יו טינ ,םורא-ןוא-םורא ּפעק ליפיוזא

 ,ּפעק עטייזראפ-טכידעג
 עסעמע ןענַײז סָאד זא ,ןעניז ןופ ןזָאלעגסױרא סעמעעב טָאה רע

 ,זָאנ רעד טימ ןָאטעג ערָאמש א ךעלטיירב טָאה רע .ּפעק
 א טציילפעגסיורא טָאה ייז ןופ ,ןסירעגפוא ןבָאה ּפעק עטייזראפ יד

 .רעטכעלעג רעטראה
 -נָאלב ,ּפעק עצראווש ,ּפעק עסעמע :ןגיוא יד טנפעעג םיא טָאה סָאד

 .עקידלכיט-טיור ,עטאוועכילּפ ,ּפעק עד
 :טגָאזעגּפָא ,רענדער א יוװ ,לדייא טָאה ןיקטויסאוו
 -עמָאק רעואכ רעטרעעג רעד ,קריצ םעד רָאג ןופ םירייוואכ --

 ןכלעוו ,ּפיט םענעשטנּוװעג-טינ א טלעטשעגרָאפ ָאד ךַײא ראפ טָאה טנאיד
 .טכאלעג עלא טָאה ריא ןוא ,ןעמונעגּפָארא ךעלנעזרעּפ רימ ןופ טָאה רע
 .סעיזנעטערּפ ןייק טינ בָאה ךיא .טנוזעג וצ

 וצ סָאװ טאהעג טינ רע טָאה רעמ !סָאװ טסייוו רעוװ וט שטָאכ ןוא
 ןעקנירטנָא ןקראטש א ךָאנ יו ,םעטָא םעד טּפאכראפ טָאה סע .ןגָאז
 .ךיז

 :םעטָא םעד טּפאכעגרעביא םיוק
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 ןוא בַײװ ןַיײמ ראפ ,ןיילא ךיז ראפ ,םירייוואכ ,סעִימ זיא רימ --
 טכארטעגסיוא ןיוש רע טָאה סָאד) טקעלפראפ בָאה ךיא עכלעוו ,רעדניק
 -עגנָא םיא ךיז ןבָאה רעטרעוװ עקיזָאד יד טעשַאּפ ,טייהרעקידנליוו טינ
 -נא ןייק טעוװ רע זא ,טאהעג עריומ טָאה רע ןוא ,גנוצ רעד ףא טקור
 טמעשראפ ךַײא ראפ ייטש ךיא ןוא ,סאלק ןראפ ,(ןעניפעג טינ ערעד
 ןפא ןבָארגאב ,םירייוואכ עביל ,ךיז ןָאק ךיא ןעוו ןוא ,טמעלקראפ ןוא
 ....טרָא

 טציז טָא -- .ןָאטעג ּפאכ א לָאמאטימ ךיז רע טָאה --- !םירייוואכ --
 ,רעינעשזניא רעסיורג א ,ןרעניזורג יד לדיימ סָאד ייר רעטירד רעד ןיא
 ךיא .רעטעלב יד ןיא ןעזעג םענָאּפ ריא בָאה ךיא .ןרעלגָאלש עסיורג א
 ךיא סָאװ ,יז יו ,אזא טינ ןיב ךיא סָאװ ,גנוקידלושטנא ריא אב טעב
 ,ןפלָאהעג קינייװ ריא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,בָאה

 םעליוא רעד .ליומ ןטימ ןכאל וצ טרעהעגפוא טָאה םעליוא רעד
 -- רעטכעלעג-טנאה רעטראה א .טנעה יד טימ ןכאל ןעמונעג טָאה
 .ןטָאשעצ ךיז טָאה --- ןטנעמסידָאלּפא

 רעטרעפ רעד ןיא -- ,ןסירעג רעטַײװ ךיז רע טָאה --- ,םירייוואכ ---
 .טנא ךיוא ךיא טעב םיא אב .עיצילימ ןופ קינלאשטאנ רעד טציז ייר
 .טעברא ןַײמ ףא קירוצ ךימ ןענעכעראפ םיא אב טעב ןוא גנוקידלוש

 ,רעדיוו ןכאל טנעה יד
 ןעמעלא ייז ןָאק ןיקטויסאוו .םעליוא ןיא ןשטנעמ עשידלעה ךאס א

 .ןענעכערעביא טינ
 ןבילבעג זיא ןוא טרָא ןַײז ףא טצעזעג קירוצ ךיז טָאה ןיקטויסאוו

 -עג טינ םענייק ןבָאה ןגיוא יד רָאנ ,ןגיוא עקידנצראמש טימ ליטש ןציז
 ,ךיז ןיא טקוקעג ,עמאטסימ ,ןבָאה ןוא ןעז

 ןכָאש רעד רָאנ ,ןכָאש ןַײז ןופ טקורעגּפָא טציא עליפא ךיז טָאה רע
 -ָארּפ טינ טָאה ןיקטויסאוו .טנאה ןַײז טגיילעגפורא םיא ףא רָאג טָאה
 ,רעטכַײל יוזא םיא זיא רעשפע .טנאה יד ןטלאהוצ רע לָאז .טריטסעט

 ןטימ ןָאטעג ךאמ א םיוק ןכָאש רעד טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה סע זא
 ןופ ןרעטש רעטַײוװ א יװ ,קעפָאס ןיא ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,גיוא
 ,טינ יצ ,ןָאטעג לקניפ א ָאי רע טָאה יצ -- ,למיה

 .ןכָאש ןכָאנ סיורא ןגעווטסעדנופ זיא רע רָאנ
 זיא יז .למיה ןופ ענעמס-טכאנ יד טעבראעג טָאה ץנאלג ןלופ ןיא

 טימ יװ ,ךעלדנרעטש עקידנענערב טימ ןטָאשראפ ןצנאגניא ןעוועג
 עקידרעַײפ יד ןופ ּפָא ךיז ןרעטילּפש סָאװ ,סקָאק ןקידנענערב ךעלקיטש
 ,סנוויוא עלָאמש יד ןופ סיורא ןלאפ יז ןעוו ,ןלַײז-סקָאק

 ןופ ךיוא זיא רע .ןגיושעג ןוא ןכָאש רעד ןעגנאגעג זיא רעירפא
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 .ךעלעמאּפ ןעגנאגעג רע זיא טציא רָאנ ,רעדייסעק ךיז ןלַיײא סָאװ ,יד
 -עג זיא רע .ךיז טרישזאטנָאמ סָאװ ,גנימוילב םאב רעטסַײמ א זיא רע
 א רע זיא טציא .רעטעבראצראווש א -- ,ןיקטויסאוו יו ,רעהא ןעמוק
 רעדנאנאפ טוג ךיז רע טבַײלק טציא .רָאטאזינאגרָא-קינכעט רענעטלעז
 שטנעמ רעקיזָאד רעד .ןעגנונעכייצ ןוא סעלומרָאפ עשיטאמעטאמ יד ןיא
 רע זיא טנַײה זא ,טליפעג ןוא ןענאטשעגפוא ירפ-ןגרָאמ ןדעי טימ זיא
 -נא ןא ןעװעג רע זיא גָאט ןדעי ןטכענ יװ ,רעמ ךאס א ףא סעּפע
 טינ ןיוש ךיז ןָאק שטנעמ רעקיזָאד רעד .שטנעמ רעַײנ ,רעשירפ ,רעד
 ןבעל טנָאקעג רע טָאה יוזאָיו ןוא טבעלעג רע טָאה יוזאיו ,ןלעטשרָאפ
 .אזא טינ ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,קירוצ רָאי ַײרד טימ

 קידנעייג ,שטנעמ אזא .ןגיוושעג ןוא ןעגנאגעג עליכטאכעל זיא רע
 רעיז טַײצ רעבלעז רעד ןיא טגָאי ,קידנגַײװש ןוא ךעלעמאּפ רעייז
 -גייועגרעסיוא ןא טימ םאזגנאל טייג שטנעמ אזא .ןיילא ךיז קיטסאה
 .טַײקלענש רעטסקינייוװניא רעכעל

 רעקיזָאד רעד זא ,טכאדעגסיוא טינ ריש ךיז טָאה ןעניקטויסאוו
 טָאה רע ןוא ,גיוא ןא טימ ןבעגעג קנּוװ א טינ רָאג םיא טָאה שטנעמ
 גָאז א לענש טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד רָאנ ,ןרעקּפָא טלָאװעג ןיוש ךיז
 :ןָאטעג

 רימ .שזאטנָאמ-גנימוילב םוצ ירפרעדניא ןגרָאמ ןעמוק טסעוו --
 .רעטעברא טרעדנוה ירד ןבָאה רעטציא ןפראד

 ןוא ךיז טעװעדָאהעגסױא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד טָאה רעמ ןוא
 טָאה רעמ -- ,גנימוילב םעד ףא ערעדנא רעטרעדנוה טעװעדָאהעגסױא
 ,טָאה רע סָאװראפ ,ןרָאװעג רָאלק זיא טציא ןוא ,טגָאזעג טינ טשינרָאג רע
 רע זיב ,טכארטאב טוג ,קיטנָאק ,ךיז טָאה רע ,ןגיוושעג יוזא ,קידנעייג
 -עגפוא ךיז טָאה טימרעד ןעמאזוצ זא ,קיטנָאק ןוא .טגָאזעג סע טָאה
 זיב רעטעבראצראווש א ןופ ,געוו רעצנאג ןַײז ןגיוא ענַײז ראפ טלעטש
 וצ טַײצ ןייק טאהעג טינ ןעוו-שרעדנא טָאה רע סָאװ ףא ,רעטסַײמ א
 טציא ןוא -- !טבעלעג -- טבעלעגּפָא טינ רָאי ירד טָאה רע .ןרעלק
 ,טבעלעגרעביא ייז רע טָאה

 ליפיוזא ָאטינ זיא ץעגרע ןיא .טָאטש יד ןטכיולעג טָאה םורא ןוא
 עקידכעלַײק טבעל סָאװ ,טָאטש-טכיל רעקיזָאד רעד ןיא יװ ,ןרעַײפ
 זיא סע רעכלעוו ןיא ןוא למיה רעד טנערב סע רעכלעוו ףא ,ןסעלסעמ
 ,רעטסיולק ןייא ןייק ָאטינ

 ,ןיקטויסאוו טגָאזעג טָאה --- ,טכאנ עטוג א --
 א; טָאטשנָא רעטסַײמ רעד טרעפטנעעג טָאה -- ,טכאנ ענייש א --

 ,"רָאי טוג
16 
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 יקסנאירבָאק יזָאמ
 רעדורברעטוג ,טכאנ עטוג א

 זייווניילק .ןפורעג טינ שטיוװָאדיװאד וועל םיא ןעמ טָאה רעהא זי
 -אווע רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה עמ ןעוו .עלעבייל ןסייהעג רע טָאה
 -ליטסקעט יד .רָאי ןצרעפ יד אב ןעװעג טלא ןיוש רע זיא ,עיצאוק
 עג זיא ,ןרָאי עגנאל טעבראעגּפָא טָאה רעטָאפ סעלעבייל ּוװ ,קירבאפ
 -ייניא ןבָאה רעבעוו יד .ןסירעגפוא עיצנאטסָארטקעלע יד .ווערָאכ ןעוו
 ןלוטשבעװ ענרעצליה ןעװערטסַײמ ןעמונעג סרעילַאטס יד טימ םענ
 ,קידייל ןייטש טינ יבא

 -עג ,רעצעלק טעסעטעג עלעבייל ךיוא טָאה ןעמעלא טימ ןעמאזוצ
 טלקיוועג רע טָאה ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא'ס זא ןוא ,רעטערב טעוועילבוה



 -אב רע טָאה ,טרעוװ יד טָאה רע סָאװ .?סעוװָאנסָא, טּפינקעג ןוא ןראג
 ןופ ןלעטשפיונוצ ןעמונעג ןטאט ןַײז טימ םענייניא טָאה רע ןעוו ,ןזיוו
 טָאה רעבעוו רעטלא רעד .ןישאמ-דראקאשז א ךעלּפעק עטלא עכעלטע
 .ּפָאק ןפראש א ןוא טנעה ענעדלָאג טָאה ןוז ןַײז זא ,ןענאטשראפ טלמעד
 טָאה יוזא ןוא .שובייל ןפור ןביוהעגנָא םיא רע טָאה ץערעכערעד ראפ
 ,קירבאפ עצנאג יד ןפורעג ןיוש םיא

 "ייבטיירב א ,רעכיוה א ,רעכָאב רענעסקאוורעד א שובייל זיא טציא
 טינ זיא רע זא ,ךיז טכאד ,ןָאט סעּפע ךיז טמענ רע רעדייא .רעקידרענ
 ,טעברא רעד וצ קעווא ךיז טלעטש רע זא רעבָא .עקידנּפאכ יד ןופ
 ןיילא טָאה'ס רע .קידוועריר טרעוו רע .םירווייא ענַײז עלא ףוא ןבעל
 עטכידעג יד רעטנוא ןגיוא עצראווש יד זא ,ןביילג טינ טעװ ,ןעזעג טינ
 רָאג ךיז ןענָאק ,עלעכיימש-קעזיוכ א ךיז ןיא ןטלאהאב סָאװ ,ןעמערב
 טלמעד ריא טלָאז סעלַײש ןייק .רעַײּפ ןטרעטסַײגאב אזא טימ ןדניצנָא
 טינ ןיילא ךיז וצ טעוװ רע זיב ,ןרעפטנע טינ יווַייס טעװ רע ,ןגערפ טינ
 זיא שובייל ."טעשטומעג גנאל יוזא ךיז וטסָאה סָאװ ,עקילאק, ;ןגָאז
 -אשז ענרעדָאמ יד ףא עכמומ א ,רעקינאכעמ עטסעב יד ןופ רענייא
 סיורא ןעמ טפור טכאנאב עליפא זא ,ךיז טפערט סע .סענישאמ-דראק
 םוצ ןעמוקעג זיא'ס זא .עיראווא ןא ןרידיווקיל ךעצ ןיא ?עקילאק, םעד
 טָאה ,קירבאפ רעווענוד ןיא סענישאמ-דראקאשז עטשרע יד ןלעטשנַײא
 .ןשובייל ןקיש קיטיינ ראפ ןענופעג *םָארּפטסעמלבַא, רעד

 ןופ ָאד ךיז ןעמ טמענראפ ַײרעבעװ טימ .לטעטש ןיילק א זיא ווענוד
 זיא טציא ,לעטרא-רעבעוו א ןיא טעבראעג ןעמ טָאה רעִירפ .םיניומדאק
 סָאד .ךַײט גערב םאב טייטש סָאװ ,קירבאפ עסיורג א ןסקאוועגסיוא
 -ראפ זיא בוטש רעדעי אב .סנירג ןיא ןעקנוטעגנַייא זיא לטעטש עצנאג
 ,רענטרעג יד ןיא ןעִילב ןעמולב ןוא ,דָאס א טצנאלפ

 ןוא עכעלטע ןענאטשעג ןיוש ןענַײז ךעצ-דראקאשז םעַײנ םעניא
 רעד ןיא ןענַײז ףניפ עטשרע יד רעביא .ןטאמָאטוװא-בלאה קיצנאווצ
 ,סנקלאב עווָארװאט טרעױמעגנַײא ןעוועג ,עילעטס רעד רעטנוא ,ךייה
 עטלבוהעג שירפ ןופ לקירב א ןגעלעג זיא סנקלאב רָאּפ רעדעי ףא
 -נָא ,סענישאמ-דראקאשז יד ןלעטשקעווא זיולב ףראד שובייל .רעטערב
 יז ןופ רערעדעי רָאנ יבא .ןלעטשקרעוו-רעבעוו ףניפ עטשרע יד ןָאט
 קירוצ ןרָאפ ןענעק רע טעװ ,רעכיּפעט קילדנעצ א ןטעבראסיוא טעוו
 -סיוא ךיוא טָאה עמ .רעסָאלש א טקישעג םיא ןעמ טָאה ףליהוצ .םייהא
 םעַײנ םעד ןשרעהאב ןפראד סָאװ ,סנרעבעוו ףניפ עטסעב יד טלייטעג
 ,יירעבעוו ןימ

 -דיימ עגנוי ריפ טלעטשעגנַײרא ךעצ ןיא ךיז ןבָאה גָאט ןטייווצ ןפא
 -עלקיד א .רעטייווצ רעד ןופ רענעש ענייא ,עכעליירפ ,עקידעבעל ,ךעל
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 םעַײנ םוצ טדנעװעג ךיז טָאה ,ךלימ ןוא טולב םענָאּפ א טימ ,עכ

 :רעקינאכעמ
 .סושער רעַײא ןיא טקישעג זדנוא טָאה עמ ,שטיוװָאדיװאד וועל --

 ועל םיא טפור עמ יװ ,טרעהרעד שובייל טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 םעַײג םעניא סָאװ ,ןדירפוצ עקאט רע זיא ,יוזא בוא .שטיווָאדיװאד

 סױא רע טעז לסקא יד רעביא סעקיילש יד טימ ןָאזעניבמָאק ןעיולב

 רע טָאה ןגױא עקידנעלכיימש טימ .רעטיירב ןוא רעכעה ,רעדילָאס

 ןראפ זא ,טנָאמרעד ךיז יײברעד ,רעדנוזאב לדיימ סעדעי טכארטאב

 "ענוד יד ראפ ךיז טיה ,שובייל; :טגָאזעגנָא ערוועכ םיא טָאה ןרָאפקעװא

 וטסעװ רעמָאט .ּפָאק םעד ןעיירדראפ ריד ןלעװ ייז .ךעלדיימ רעו

 ."ןסעמלאפ ךיד סנרעבעוו ערעזדנוא ןלעוו ,עקלאמ א ךיז טימ ןעגנערב

 זיא סָאװ ,ענעשעק רעכעלגנעל רעד ןיא טנאה יד טקורעגנַײרא טָאה רע

 עינעמשז א טּפעלשעגסיױרא ,זיוה ןטכער ןפא טּפעטשעגוצ קיצנוק ןעוועג

 יד זיב ןשיװ ןעמונעג ,זיא טַײהנױװעג ןַײז יו ,ןוא ןראג עטרעטנַאלּפעצ

 עצראווש טימ ענעסקאווראפ ,טנעה עקידרעדָא עטנוזעג יד סנגיובנלע

 .ךעלערעה

 .טגערפעג רע טָאה -- ?עטפניפ יד זיא עשז ּווװ ---

 :טרעפטנעעג לָאק ןייא ןיא ,טסיירד ןבָאה ךעלדיימ יד

 .ןגרָאמ ןעמוק עמאטסימ טעוװ יז ---

 ןָאטעג ראש א יּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה שטיוװָאדיװאד וועל

 םעדכָאנ ,רָאה עצראווש עטלזַײרקעג עטכידעג יד רעביא טנאה רעד טימ

 ךיז ןוא לסקא ןקידרענייב ןטכער םעד סיורָאפ לסיב א טלעטשעגסיורא

 :ליטש ןפורעגנָא
 ןיב רערעל א ..ּפָאק טימ רָאנ ,ךעלרעּפש ,סיוא ךימ טרעה זיא --

 ,סנעה יד ןיא ןגיוא יד ןעמענ ןפראד ןיילא טעװ ריא ,רעכאווש א ךיא

 זא ,ןַײז ןסיוו טלָאז ריא ,ונ .ןזַײװ ןיילא טעװ טעברא יד .ןקוק ןוא ןקוק

 ,טנטשרע .לכליּפש ןייק טינ זיא ןישאמ-דראקאשז א טימ 175-עטא ןא

 עדייב יצרעד ,ענייא ןייק טינ ,*סעווָאנסָא? ייווצ ןָאטעגנָא ןַײז ָאד ןלעו

 ךימ ריא טָאה .ןעז ןיוש רימ ןלעװ רעטַײװ ?רעטַײװ ןוא ,עטרילָאק

 ?זענאטשראפ
 "עג לָאמאטימ עלא רעדיװ ךעלדיימ יד ןבָאה --- ,ןענאטשראפ --

 .טרעפטנע
 טימ ןשאוורעביא טלעטשעגקעווא ןעמעלא ייז שובייל טָאה לַיײװרעד

 סעדעי ןקורט ףא ןשיווסיוא ןסייהעג ,סענישאמ יד ןופ ןלאטעד יד טפאנ

 .עלעפיירש
 ןבָאה ךעלדיימ יד ןעװ ,גָאט ןטירד ןפא ןעמוקעג זיא עטפניפ יד

 לָאז יז ,ןסייהעג ריא ןעמ טָאה קנּוװ ןפא .ךעלטרעק יד ןדנובעג ןיוש
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 רעד טימ טכאמעגקעווא טָאה יז .רעקינאכעמ םעד ןלעטשרָאפ ךיז ןייג

 "עג ןענייז ךעלדיימ יד ּווװ ,שיט ןגנאל םוצ טצעזעגקעווא ךיז ןוא טנאה

 טָאה ,ןעגנאגעגייבראפ זיא רעקינאכעמ רעד ןעוװ ,םורא טַײצ א ןיא .ןסעז

 .טלעטשעגּפָא ,ךלימ ןוא טולב םענָאּפ ןטימ ,עכעלקיד יד םיא

 טָא ,רעטפניפ רעד ךָאנ טקנעבעג טָאה ריא ,שטיווָאדיוװאד וועל ---

 ?ןעשאמ טינ ןעד טנעק ריא .עשאמ ,ןעמוקעג יז זיא

 טָאה עטמעשראפ א .רעטנעענ ןעגנאגעגוצ זיא שטיווָאדיוװװאד וועל

 בייה א ךיז ןבָאה סע .רעקינאכעמ םוצ ּפָאק םעד טעווערעקעגסיוא עשאמ

 עסיורג רָאּפ א טזױלבטנא ןוא סעִיו ענרעּפוק עגנאל עריא ןָאטעג

 -ַָאדיװאד וועל ןטסָאמעגּפָא רעגַײנ טימ ןבָאה ייז .ןגיוא עכעלגנעל

 סנייא טקוקעגנָא ךיז ייז ןבָאה עלַײװ א .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןשטיוו

 ןטלאהעגסיוא טינ טָאה שטיווָאדיװװאד וועל עקפאד ןוא ,ערעדנא סָאד

 זיוה ןטכער ןרעביא טנאה רעד טימ ןראש ןעמונעג טָאה רע .קילב ריא

 .ענעשעק ןיא ןפערט טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב ןוא

 יד וצ טדנעװעג ךיז טיירטשעצ לסיב א רע טָאה -- ,טוג ,ונ --

 .ךעלטרעק יד ןדניב ףראד עמ יוזאָיוו ,ןטרָאד ריא טזַײװ -- ,ךעלדיימ

 -רעבעוו םוצ קעווא קילַײא זיא רע --- .טינ טַײצ ןייק טציא בָאה ךיא

 ןבָאה ךייה רעד ןיא טרָאד .לקירב ןפא ןכַארקעגפורא ןוא לעטשקרעוו

 ,סענאטשאק עקיצנאלג יוװ ,ןגיוא עניורב םיא ףא טקוקעג ןטַײז עלא ןופ

 .ץכעלָאש רעקיכעטש רעד ןופ טליישעגסיוא סָאװרָאנ ךיז ןבָאה סָאװ

 םעד ,ןקאב עטמאלפראפ יד טימ םענָאּפ עוועטאמ סָאד ןעזעג טָאה רע

 עקיטפאז עכעלבלופ יד ,זדלאה ןטניורבראפ סָאװטע ,ןכעלגנעל םענייש

 -רעטנוא יד ,לזענ ןצרוק םוצ ןסיראפ לסיב א עטשרעבייא יד -- ןּפיל

 טָאה רע .ןטימניא לבירגנייכ ןטימ ןיק םעד וצ ּפָארא טעשטאקראפ עטש

 רעקיטכיל ריא טימ רָאג ךיז טמעש יז ןוא ,ןעזעג טינ טַײהניײש אזא ךָאנ

 .ערוצ

 -ראפ טָאה שטיווָאדיװאד וועל ןוא ,געט עכעלטע ךרודא ןענַײז סע

 רע יצ ,ןעשאמ ךיז וצ ןפורעג לָאמ עלא ,טַײקנדיײשאב ןַײז ןיא ןסעג

 יד .ייווצ ןוא ָאש א ךיז ןבעל ןטלאהעגּפָא יז ,טינ יצ ,טפראדאב יז טָאה

 ךיז טָאה רעקינאכעמ רעד רעבָא ,ןעשטרוב ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלדיימ

 יז טסייו יצ ,ןעשאמ טגערפעג רע טָאה טנַײה .קידנסיו טינ טכאמעג
 עשאמ .בוטש א ןגעקטנא בוטש א טאמיק ,לסעג ןייא ןיא ןעניווװ ייז זא

 .ּפָאק ןטימ ןבעגעג לקָאש א ןוא ןָאטעג לכיימש ןליטש א זיולב טָאה

 טגניז ,סיורא טגנערב יז סָאװ ,טרָאװ סעדעי ראפרעד ,קיצניו טדער יז

 ןדעי ןיא ךיז טייגעצ .סנרעבליז א זיא סריא רעטכעלעג סָאד ןוא .שעמאמ

 .רעווייא
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 םעדכָאנ .שוד א ןעמענ שטיװָאדיװאד וועל טייג טעברא רעד ךָאנ
 ,סאג ןיא סיורא טייג ןוא גוצנָא ןעיורג-לעה םעד ןיא רעביא ךיז רע טוט
 טעברא רעד ךָאנ זא ,טסּוװעג ,טנעקעג ןיוש םיא ןעמ טָאה לטעטש ןיא
 ןבעל ךרוד ךיז רע טריצאּפש םעדכָאנ ,סעמראוו ןסע עפאק ןיא רע טייג
 ,בולק ןיא רע טייג לָאמטּפָא .ָאניק ןיא ןַײרא ךיז רע טּפאכ לָאמא .קירב
 ,ענעי טימ טינ ךיוא .טינ רע טצנאט ךעלדיימ ענַײז טימ .ץאלּפצנאט ןפא
 טגעלפ רע .טנעה יד ןופ ןרעדנא םאב סנייא יז ןּפאכ ךעלגנִיי יד סָאװ
 -ראפ טאמיק ןיוש טָאה ןוא טַײז א ןיא ךיז טציז סָאװ ,לדיימ א ןדאלנַײא
 שובייל .ןייגוצ ריא וצ זיא-טינ-ןעוו לָאז רעצעמע ,גנונעפָאה יד ןריול
 -עג ךיוא זיא יז .ץאלּפצנאט ןפא ןפָארטעג ןעשאמ לָאמ עכעלטע טָאה
 טינ גלָאפרעד ןייק ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ענעי ןשיווצ ,ןטַײװרעדנופ ןסעז
 יו .ןגיוא יד טימ ןסעגעג שעמאמ עקפאד יז ןבָאה ךעלגנַיי יד .טאהעג
 ?לדיימ ןייש אזא ןַײא טינ טדאל רענייק סָאװ ,סע טמוק

 ןבילקעג ךיז טָאה שטיווָאדיװאד וועל ןעוו ,טליפעג יװ טָאה עשאמ
 ךיז טעװ רע ,עליימ .ןעַײטס טינ טכירעגמוא טגעלפ ןוא ,ןייגוצ ריא וצ
 יז זיא ןטָאש א יװ .םיא טימ ןעוועג קידנעטש יז זיא יװַײס .ןלַיײא טינ
 -אט רעניד רעד טימ ,עקידוועגייב א ,עקנאלש א ;:ןעגנאגעגכָאנ םיא ךָאנ
 -רעטנוא קידנצייר יוזא ןבָאה ןטפיה עפַײטש עכעלבלופ יד סָאװ ,עיל
 -סעמינעב ריא ,טַײקידװעמעש עשרעדניק ריא טלעפעג םיא .ןכָארטשעג
 יז טעװ רע זא ,ןעמעש ןפראד טינ ריא טימ ךיז טעװ רע ,ןיינ .טַײקיד
 רעווענוד רעד ףא ןַײז ענאקעמ טוג םיא טעװ ערוועכ .םייהא ןעגנערב
 ,עקלאמ

 ןײגנַײרא ךיז אב טלעופעג טָאה שובייל ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד ןיא
 ןרעציזרָאפ יד טנגעגאב ףיוה-קירבאפ ןיא רע טָאה ,בוטש ןיא ריא וצ
 ןוא ,טעברא יד טייג סע יוזאיוו ,טריסערעטניא ךיז טָאה יז .םָאקבאפ ןופ
 ןיא םיא אב ךָאנ ךיז טלאה יז יצ ,עשאמ סעּפע טכאמ סָאװ ,טגערפעג
 .ךעצ

 ...טעברא יז ,טוג טעברא יז ,ָא ?עשאמ --
 -ערעטניראפ יז ןלעוו סענישאמ עַײנ יד ,טסּוװעג רעבָא ןבָאה רימ ---

 א ּוװ .טעשטומראפ זדנוא טָאה יז יוזאיוו ,טינ רָאג טסייוו ריא .ןריס
 ןעוועג טלָאװ יז ,טוװּורּפעגסױא ןיוש יז טָאה ,קירבאפ רעד ןיא סעצָארּפ
 זיא'ס ןוא רָאי בלאה א טעבראעגּפָא יז טָאה ,ןרעבעוו עטנכייצעגסיוא ןא
 ןא רעטומ א ךָאד זיא יז .סעּפע ריא וט ייג ,ןרָאװעג סעמינ ךיוא ריא
 -רעד .דניק א ןעִיצרעד ןיילא ףראד יז ...סענָאמכאר א ,1?עקשטָאנידָא;
 ,ךיז טכוד ,ןיוש זיא רע .טלעו רעד ןיא רענייא ,גנוי א יז טָאה ראפ
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 ריא ףא טיג ,שטיווָאדיװאד וועל ,ןעניז ןיא טָאה זיא .רָאי ריפ טלא
 .גנוטכא

 רע .ןגיוא יד טימ טלטניּפעג ןוא םאט א יװ ןענאטשעג זיא שובייל
 .ןרעציזרָאפ רעד טימ טנגעזעגּפָא ךיז טָאה רע יוזאיו ,טינ טקנעדעג
 א ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז ,סאג רעד ףא סיורא רע זיא ,םעלָאכ א ןיא יו
 טלָאװעג ןוא םאטש םעניא טנעה עדייב טימ ךיז טרעמאלקעגנַייא ,םיוב

 :טכארטאב ךיז רע טָאה םעצולּפ ,לצרָאװ ןטימ םענייניא ןסיײרסיױרא םיא
 טימ ,טנאוו ןיא ּפָאק ךיז פאלק ?עגושעמ טסרעוו ?וטסוט סָאװ ,עקילאק;
 "מורא ךיז רע טָאה ווענאג א יו "?טקידניזראפ םיוב רעד ךיז טָאה סָאװ
 לכיימש ןטרעטיבראפ א טימ .סאג רעד סיוגנעל קעווא זיא ןוא טקוקעג
 ךיז טָאה ריא ,שטיווָאדיװאד וועל; ;יילא ךיז וצ טדערעג רע טָאה
 ענייש ערעַײא וצ ךָארב א ,שטיווָאדיװאד וועל ?עלעטַײב א טיינעג
 "נָאי זיא סָאד טָא .טישכאט ריא ךָאד ןעק רע ,אש ,רָאנ אש ."ןעמיורט
 זא ,טניימעג טָאה ,ראנ רענעסירעגּפָא רעד ,רע ןוא ?ןוז ריא עלעט
 -ראפ א .ריא ףא ךעלנע יוזא עקאט זיא רע .לרעדורב א סריא זיא'ס
 טגרָאזראפ לָאמטּפָא םיא אב זיא םענָאּפ סָאד זיולב ,לצערעכַאב טַיײש
 "ורברעטוג א רענַײז ךָאד זיא ,שובייל ,רע .םענעסקאוורעד א אב יװ
 :טנעקאב לטאי ןטימ ךיז טָאה רע יו ,טציא ךיז טנָאמרעד םיא .רעד
 -עצ .געו םעד טלעטשראפ םיא עלעטנָאי טָאה ,ןדמערפ א ןעזרעד
 ,געטש ןלָאמש ןפא טלעטשעגקעווא ךיז רע טָאה ,ךעלסיפ יד טיירּפש
 ךעלטנעה יד ,זָארג ןטכידעג טימ ןסקאוואב ןטַײז עדייב ןופ זיא סָאװ

 א טימ ,לגייא ןא טערומשזראפ ,סענעשעק יד ןיא טקורעגניײרא ףיט
 :טגערפעג ךעלזעגיוראב ןוא ןשובייל וצ ּפָאק םעד ןביוהראפ לטַײז

 ?סאג רעזדנוא ףא וטספראד סָאװ --
 סָאװ ,בוטש רענעי ןיא טניוװ רע זא ,ןזיוועג םיא טָאה שובייל ןעוו

 ;ןליופאב עלעטנָאי טָאה ,רעבינגעקטנא
 -- ,טאהעג עטָאראכ טונימ יד רָאנ -- ,ךרוד ייג ,יוזא ביוא ---

 ?ךיד ןעמ טפור יוזאיוו ,גָאז ,סיוא טראוו
 .שטיווָאדיוװאד וועל ,טסייה'ס .שובייל ?ךימ ---
 עטאט א ןיױש טסיב ,רעדורברעטוג ,רימ גָאז טציא ...ָאהָא --

 ?טינ יצ
 ?ןעד זיא סָאװ .טינ ךָאנ --
 ,ךרוד ייג ונ ..ךעלעצנָאװ טימ ןוא רעגנאל אזא .ןעיוזיב א --

 !רעקנילפ
 לָאמ סעדעי ןוא ןשובייל טנגעגאב עלעטנָאי טָאה גָאט ןדעי טאמיק

 זיא'ס .ןיילא רענייא רע זיא קידנעטש .ןגארפ ערעדנא טלעטשעג םיא
 םיא יז טריפ ירפצנאג .ריא ףא ךָאנ ךיז טגערפ עמ סָאװ ,עמאמ ענעי
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 טעקנַאלב ןוא ןיילא ןיוש רע טמוק םייהא .ןטרָאגרעדניק ןיא קעווא
 ,רעטזָאלרָאװראפ א יוװ םורא

 א .עראמכ א יװ ץראווש ךעצ ןיא ןעמוקעג שובייל זיא ןגרָאמ ףא
 עלעג ערעוש יד .לעטשקרעוו םורא טיירדעגמורא ךיז רעטכארטראפ
 -עג קיכליה ןבָאה סעװשעדָאּפ עטעװָאקעג עקיד יד טימ ,ךיש ענעטכוי
 ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה ךעלדיימ יד .םענַײז ןאּפש ןדעי אב טפאלק
 ןעשאמ רעמ טָאה שובייל .רעקינאכעמ ןטימ ןעשעג זיא סניוזא סָאװ
 -סיוא טינ ןוא ןישאמ רעד אב טלבירגעג ךיז ןיילא .ןפורעג טינ ךיז וצ
 -ָאדיװאד וועל זא ,טקרעמאב טָאה עמ .טרָאװ ןייק םענייק וצ טדערעג
 רעכיג סָאװ ,סיוא טזַײװ ,ליו ,טעברא יד ןקידנעראפ ךיז טלַײא שטיוו
 -נוא ,רעגנערטש ןרָאװעג רע זיא גָאט ןדעי טימ .םייחא ןרָאפקעװא
 ."סעקלוסיוו, יד ןּפינק רעלענש סָאװ ןלָאז ייז ,ךעלדיימ יד טגָאיעגרעט

 ןרעװש א טימ טָאה יז .טעברא אזא ןרָאװעג סעמינ זיא ןעשאמ
 ;ךעלדיימ יד וצ טגָאזעג ץפיז

 ,טעברא ענדונ א ,יוא --
 יד רעבָא ,ןרעה טינ טעװ שטיװָאדיװאד וועל זא ,טניימעג טָאה יז

 ;לָאק גנערטש ןַײז ןָאטעג רענוד א טָאה עגער
 .טעברא רעדנא ןא ןכוז ןייג ןָאק רעד ,סעמינ זיא'ס ןעמעוו ---
 טָאה םורא טַײצ לקיטש א ןיא .ןטעב טזָאלעג טינ ךיז טָאה עשאמ

 םענייק אב ,טגָאזעג טינ טשינרָאג םענייק ,טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז יז
 ךיז יז טָאה םורא ָאש א ןיא .ךעצ םענופ קעװא ןוא טגערפעג טינ
 -עג זיא יוזא .עבלעז סָאד רעדיוו ןוא לסיב א ןסעזעגּפָא ,טרעקעגמוא
 רעבָא ,קידנסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה שובייל .גָאט ןדעי טאמיק ןעוו
 ,טליפעג רע טָאה ,ץעגרע ןטלאהראפ ךיז טַײצ ערעגנעל א טָאה יז ןעוו
 -אכעמ ןיא טייג רע זא ,ךעלדיימ יד טגָאזעג .ּפָא םיא טייג סעּפע זא
 קעװא ןסעמערעדניא רע זיא ,ןפיורש רָאּפ א ןקָאטסױא ךעצ ןשינ
 םאב ןפָארטעג יז רע טָאה לָאמנייא .ןעשאמ ןכוז קירבאפ רעד רעביא
 ןפלָאהעג יז טָאה טָא .ךעצ-רעבעוו ןיא לָאמ ןטייווצ א ,רָאטקאפלעס
 ,לופש ןטלקיװעגנָא ןרעווש א טּפעלשעג יז טָאה טָא ,עװָאנסָא ןא ןּפינק
 -עג קידלודעג טָאה שטיוװָאדיװאד וועל ןוא .טורעג טינ טָאה עשאמ
 וצ רעפעפ ןבעגעג ריא רע טָאה שעדיוכ ףָאס םוצ טשרע .,ןגיווש

 .ןקעמש
 עטמאלפראפ א ,עטציהעצ א .סַײרעביא ןכָאנ דלאב ןעוועג זיא סָאד

 -ראפ טָאה לכיט עסַײװ סָאד ,רעכיוו א יו ,ךעצ ןיא ןַײרא עשאמ זיא
 ,ּפָאק ץיּפש ןפא טקעטשעג טַײש

 ןָאטעג ךליה א טָאה -- ?רעסישנקָאלּפ רעד ץעגרע זיא ּוװ --
 ,לָאק ריא
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 ךיז טזָאלעג ,רעטרע יד ןופ טּפאכעגפוא ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד
 טסיופ א טימ ןָאטעג עָארד א ייז טָאה עשאמ רָאנ ,ןגעקטנא ריא ןפיול
 ;טגָאזעג זייב ןוא

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז --- ,רעסאוו ןיא ץלאז יו ,ךיז טייגעצ --
 םוצ ךייה רעד ןיא ּפָאק םעד ןסיראפ ,לעטשקרעוו-רעבעוו ןבעל
 :ןסעזעג זיא שובייל ּווװ ,לקירב

 !ךאד םענופ ּפָארא ,קיזַײא ,ונא ---
 ּפָארא קנילפ ,לרעטייל סָאד ןטימעגסיוא שובייל טָאה לָאמ סָאד

 ,ליד ןפא ןעגנורּפשעגּפָארא םעדכָאנ ,ןאטאב ןפא
 .טגערפעג גנערטש רע טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 רעד רעטנוא טאמיק ןגָארטעגרעטנוא םיא דאיראנ םעד טָאה עשאמ

 ;זָאנ
 טָאה רעמ ?רענַײמ רעבעגטיורב ,ןבירשעגסיוא רימ וטסָאה סָאװ --

 ?ןגָארטראפ טינ ץראה סָאד ריד
 סעקעװשט טָאה עמ זא ,טוג טינ !טנידראפ טינ ריא טָאה רעמ ---

 סענָאמכאר ךַײא ףא לָאז עמ ,טניוװעג ָאד טַײז ריא .סעטאיּפ יד ןיא
 ןעיזיב א ?עקנארק א רעשפע יצ ?עלעדיימ עלעציּפ א ?יסָאװ .ןבָאה
 !ןוז רעַיײא ראפ ןַייז ךַײא ףראד

 ,ןעירשעגסיוא יז טָאה --- ,דאיראנ ןַײד ןָא ןייגאב ךיז לעוװ ךיא --
 -עסירעצ יד ןָאטעג רעדַײלש א ,ךעלציּפ-ץיּפ ףא דאיראנ םעד ןסירעצ
 ןוא ןָאטעג ךאל א קעטייוו טימ רָאנ ,טַײשראפ ,ריּפאּפ ךעלקיטש ענ
 .ךעצ ןופ סיורא קידַיײמש זיא

 רע טָאה ,לסעג ןיא טעוװוערעקראפ טאהעג ןיוש טָאה שובייל ןעוו
 רע סָאװ ,לרעמעה סָאד ןעמענ ןסעגראפ טָאה רע זא ,טנָאמרעד ךיז
 רע :קידלוש םיא רע זיא וווכ א ךָאנ ןוא .ןעלטנַאי טגָאזעגוצ טָאה
 ןעילפ ןענָאק עקאט לָאז רע ,קינטוּפס א ןכאמ םיא ךָאד ףראד

 רעכלעוו ,ןעלטנָאא ףא ןסױטשעגנָא ךיז שובייל טָאה טכירעגמוא
 קאמשעג זיא ןוא ,לכעלַײנק א יװ ,טיירדעגפיונוצ זָארג ןיא ןגעלעג זיא
 עבלעז סָאד ,ךעלעּפיל עבלעז יד .רענייב יד טימ עמאמ יד .ןפָאלשעג
 יד ףא ןעמונעג קיטכיזרָאפ םיא טָאה שובייל .ןיק ןפא לבירגנייכ
 טָאה רע רָאנ יו .בוטש ןיא ךיז וצ ןגָארטעגקעװא םיא ןוא טנעה
 יד טנפעעג רענעי טָאה ,עּפאנאק רעד ףא טגיילעגרעדינא ןעלטנָאי
 :ךעלעגייא

 טָאה -- ?לרעמעה סָאד טכארבעג רימ טסָאה ,רעדורברעטוג --
 טָאה שובייל .ןרָאװעג ןפָאלשנא רעדיו דלאב זיא ןוא טגערפעג רע

 ףא .רעטצנעפ סָאד טנפעעגפוא ןוא ערדלָאק א טימ טקעדעגניײא םיא

 -ניירא ךיז ןבָאה רעמיצ ןיא .לרעַײּפ א ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ביוש רעד
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 -רעד ךיז טָאה םעצולּפ .ןוז רעקידנעייגראפ רעד ןופ ןלארטש ןסירעג
 ;לָאק סעשאמ טרעה

 !עלעטנָאי ?ץעגרע וטסיב ּוװ ,עלעטנָאי ---
 לָאמאטימ ,טקוקעגמורא ךיז ,ךעלעגייא יד טנפעעג טָאה עלעטנָאי

 ;ןסיורד ןיא ןעִירשעגסיױא ןוא טּפאכעגפוא ךיז
 ןופ סיורא רע זיא קילבנגיוא ןייא ןיא -- ,ךיא ןיב טָא ,עמאמ --

 ,סאק ןיא זיא יז זא ,ןעמאמ רעד ןיא טנעקרעד דלאב טָאה רע .בוטש
 .ריא ןגעקטנא ןבילבעג ןייטש רע זיא רעטרעווילגראפ א

 -עג גנערטש יז טָאה -- ?ןייג םיא וצ ןסייהעג ריד טָאה רעו ---
 ,טגערפ

 ןעלסקא יד טימ ןָאטעג קוצ א רענעקָארשרעד א טָאה עלעטנָאי
 ייבראפ ןעגנאגעגכרוד זיא ןוא ןאּפש רָאּפ א טַייז א ןיא ןטָארטעגּפָא
 "אב ןוא ,סיורָאפ םאזגנאל ןעגנאגעג ,ןפָאלטנא טינ זיא רע ,ןיינ .ריא
 סנַײז עלעפוג עצנאג סָאד ןטניה ףא ךעלטנעה יד טגיילראפ סנטַײצ
 ףא טגָארט סָאװ ,םענעסקאוורעד א אב יװ ,טגנערטשעגנָא ןעוועג זיא
 רעד ןפערט ןלעװ ןיהוװ ,טסּוװעג טינ טָאה רע .עסאמ ערעווש א ךיז
 .ּפעלק סעמאמ

 טָאה לטנָאי .שטאפ רעטשרע רעד ןָאטעג לָאיפ א טָאה ךעלדנע
 טימ ןָאטעג לסיירט א ןוא לטנעה א טּפאכעגוצ ,ןָאטעג לקָאש א ךיז
 .טירבעגּפָא סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,ןטפולרעדניא םעד
 רעדיוו ךעלטנעה עדייב ףעקייט ןוא ןזָאלב ךיגפא ןעמונעג ןטייווצ ןפא
 ,ןטניה ףא טגיילעגרעדינא

 עגנָא ןוא טרעַײּפעג עשאמ טָאה -- ?ןסייהעג ריד טָאה רעוו ---
 -עג ךיז טָאה עלעטנָאי .טזָאלעג ךיז טָאה'ס רָאנ ּוװ ,ןשטאּפ ןביוה
 -נעילג ףא ןטָארטעג טלָאװ רע יװ ,ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא ,טלקָאש
 רע טָאה םעצולּפ .סיפ יד ףא ןטלאהעגנַייא ךיז םיוק ןוא ,ןליוק עקיד
 -אפ ,רעטומ רעד וצ םענָאּפ ןטימ טעווערעקעגסיוא ,טלעטשעגּפָא ךיז
 ךיז ןייועג םענעטלאהעגנַײא ןא טימ ןוא ריא וצ ךעלעטנעה יד ןסיר
 ;ןטעבעג

 ראפ טּפאכעגמורא יז טָאה רע -- ,עמאמ ,ןיוש גונעג ונ ,עמאמ ---
 טינ ךיז לָאז רע ,לדיילק םעניא ךיז ןסיבעגנַייא ןייצ יד טימ ,סיפ יד
 ןעזרעד .ןענאטשעג עדייב טַײצ א ייז ןענַייז יוזא .לָאק א ףא ןענייוועצ
 ראש א טנאה ןיא טימ עשאמ טָאה ,ןעלסקא עקידנעלסיירט ענַײז
 -עג טעלג א רעטייווצ רעד טימ ,רָאה עטלטאּפעצ עריא רעביא ןָאטעג
 ןָאטעג ּפאכ א םיא יז טָאה לָאמאטימ ןוא .ּפָאק ןרעביא ןעלטנָאי ןָאט
 בוטש ןיא קעווא ךיגפא ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ קראטש ,טנעה יד ףא
 ,ןַײרא
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 ןייק ךיז טָאה שובייל .ןעמוקעג טינ ךעצ ןיא עשאמ זיא ןגרָאמ ףא
 ןעשאמ ןוא ןעוועגסיוא םוטעמוא זיא רע ,ןעניפעג טנָאקעג טינ טרָא
 ףיוה-קירבאפ ןיא זיא סַײרעביא ןראפ ָאש א .ןפָארטעג טינ ץעגרעניא
 ןופ .ןראג ךעלקעז טימ ןדָאלעגנָא לופ ,ןישאמטסאל א ןרָאפעגנַײרא
 -לע ןא -- ריא טימ דנאנאב .עשאמ ןסעזעג זיא ךעלקעז יד ףא ןביוא
 סָאװ ,דאלקס ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןישאמ יד .רעטעברא רערעט
 יא עשאמ .ךעצ:דראקאשז םעַײנ םעד ןגעקטנא ןענאטשעג זיא
 ,לדיילק סָאד טלסײרטעגּפָא ,דרע רעד ףא ןעגנורּפשעגּפָארא קנילפ
 עטשרעטניה סָאד ןענעפע קעװא זיא ןוא רענייב יד טכַײלגעגסױא
 ,עציילּפ יד טלעטשעגרעטנוא ךַײלג טָאה יז .ןישאמ רעד ןופ לטנעוו
 ןישאמ רעד וצ .דאלקס םוצ קעוװא זיא ןוא לקעז א ךיז ףא ןעמונעג
 רענייק .סנרעטעברא עכעלטע ןוא רעגערט א ךָאנ ןעגנאגעגוצ זיא
 -גווצעג יז טָאה טַײקנילּפ ריא טימ .עשאמ יװ ,טלַײעג טינ יוזא טָאה
 רעד ףא ריא אב ךיז טָאה ןכיגניא .רעקידוועריר ןַײז ןעמעלא ןעג
 -עג ןבָאה ןדלאה ןטביוטשראפ ןפא .קעלפ רעסאנ א ןזיוואב עציילפ
 ךיז טָאה יז .טרעַײּפעג ןבָאה ןקאב יד ,סייווש ךעלדנּפָארט טעשטשילב
 ץלא ןגױבעגנָא ךיז לָאמ סעדעי זױלב ,טלעטשעגּפָא טינ עגער א ףא
 יד טעילומעג ןבָאה סעניבאב עטראה יד ,סיוא טזַיײװ .רעקירעדינ
 ,עציײילּפ רעד טימ טינ טיירדעגסיוא ךיז ףָאסלָאקפָאס יז טָאה ,עציילּפ
 .טנעה עדייב טימ לקעז סָאד טּפאכעגמורא ןוא טסורב רעד טימ רָאנ

 טריּפשעגכָאנ רעטצנעפ ןכרוד שובייל טָאה ,לקירב ןפא קידנציז
 "עג טינ לָאמנייק ךָאנ יז רע טָאה אזא .רעריא גנוגעוואב רעדעי ךָאנ
 ,טייג ןוא טייטש יז יװ יוזא טָא ,עטציוושראפ א ,עטביוטשראפ א .ןעז
 -עגקעווא קאז ןטימ םענייניא ןוא טנעה יד ףא ןעמונעג יז רע טלָאװ
 ןוא ךעלקעז יד יז טּפעלש סעכָאלוצפא םיא יו ןוא .טלעו קע ןגָארט
 .ןרעוו עגושעמ ןָאק עמ זא ,קאמשעג יוזא טכאל ,טכאל

 א ףא ךיז טָאה עשאמ .ןישאמ עטייווצ א ןרָאפעגנַײרא זיא סע
 -עגסיוא סע ,ּפָאק ןופ ?כיט סָאד ןסירעגּפָארא ,טלעטשעגּפָא עלַײװ
 יז ,םענָאּפ עטציוושראפ סָאד ןשיוומורא ןעמונעג ךיגפא ןוא טלסיירט
 :ףיוה ןצנאג ןפא ןעִירשעצ ךיז טָאה

 -אב טנַײה ךָאנ ףראד עמ ,ןשטנעמ ךָאנ סיורא קיש !קענאי --
 ,סעקדָאכ ייווצ ןכאמ ןזַײװ

 ןופ ּפָארא זיא שובייל ןעו ,טקרעמאב טינ רענייק טָאה ךעצ ןיא
 ,לקירב

 נא --- .טגָאזעג רע טָאה -- !ןרָאװעג ביוט טַײז ריא ,יסָאװ --
 .סענישאמ יד ןדָאלסיױא ןפלעה םענייא זיב עלא

 סיורא ןענַיײז ןוא רעטרע יד ןופ טּפאכעגפוא ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד
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 ןעו רעבָא ,טלַײעג טינ עקפאד ךיז טָאה רעסָאלש רעד .ןסיורד ןיא

 םעד טרעלענשראפ ךיא רע טָאה ,טגָאיעגרעביא םיא טָאה שובייל

 .גנאג

 טינ םיא רע זיא ,ןשובייל ןעזרעד טָאה לטנָאי ןעו ,לָאמ סָאד
 ךיז ןטלאהאב ןוא ףיוה ןיא ךיז וצ ןַיירא ךיגפא .,ןגעקטנא ןפָאלעג
 טָאה ןפורעג טינ םיא טָאה שובייל לפיוו .סעטסוק יד ןיא ץעגרע
 .ןזיוואב טינ ךיז עלעטנָאי

 ...טכארבעג לרעמעה סָאד ריד בָאה ךיא --
 טָאה -- ,םענייניא לרעמעה ןַײד טימ סעכור ידלא וצ ךיז ייג --

 .טרעפטנעעג שינעטלעהאב ןופ לטנָאי
 יּפָא .טױלּפ ןרעביא ןפרָאװעגרעבירא לרעמעה סָאד טָאה שובייל

 -עגפוא טָאה לטנָאי יו ,ןעזעג רע טָאה ,רעטַײװ לסיב א ןעגנאגעג
 קעוװא ןוא גנורעטסַײגאב טימ םעד ףא טקוקעג ,לרעמעה סָאד ןביוה
 ,ץעגרע ןטלאהאב סע

 טָאה ,רעטצנעפ םענעפָא ןבעל עּפאנאק רעד ףא קידנגיל ןיוש
 ;לכלעק טנאקאב א טרעהרעד שובייל

 עריומ בָאה ךיא ,ןייש יד ןַײא רימ סילש ייג ,רעדורברעטוג ,וד --

 ךיז ,טלײעגרעטנוא םיא טָאה לטנָאי -- ,רעטצניפ רעד ןיא ןַײז ןיילא
 קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס רָאנ יו .טינ טייג עמאמ יד יצ ,טקוקעגמורא
 -יל טּפוטטשעגרעטנוא ךעלטנעה עדייב טימ עלעטנָאי טָאה ,בוטש ןיא
 | ,ןייגסיורא רעכיג לָאז רע ,ןשוב

 ךיד לָאז עמאמ יד ,ןזָאל טינ לעװ ךיא ,טינ עריומ ןייק בָאה --
 ,ןגָאלש

 ,ןלייטניירא ןדייב זדנוא ןָאק עמאמ יד !רעביג א רימ ךיוא ,ָא --
 .ןעקנעדעג וצ ןבָאה ןלָאז רימ

 :טגָאיעגנָא םיא עלעטנָאי טָאה ,קירוצ ןעגנאגעג זיא שובייל ןעוו
 ןטרָאד ןציז טסעוװ וד .ןליּפש עלעסיב א ךיז רימ ןלעװ ,טסליוו ---

 וד ןוא ,ריד ףא ןקוק לעוו ךיא ...רעטצנעפ םאב ךיא ןוא ,קנאב רעד ףא
 עמאמ יד ,ןעזרעד טסעװ וד זא ןוא ,עלעסַיימ א ןלייצרעד רימ טסעוו

 ?אה ,טסליוו .ןפיולטנא דלאב וטסלָאז ,טייג
 !ךיא בָאה עריירב רעדנא ןא ,לטנָאי בער ,ליוו ךיא ---
 -וצ רעבָא ,קנאב רעד ףא טצעזעגרעדינא ךיז טָאה שובייל ןוא

 ןיא לקנוט ןרָאװעג זיא'ס .טנעקעג טינ רע טָאה עלעסַײמ א ןטכארט
 ןקָארשעג ןבָאה רעמייב יד ןופ סנטָאש עקידמעשוגעמ יד .,ןסיורד
 .ןעלטנָאי

 ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ?וטסגַײװש עשז סָאװ --
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 ,לדיל א ןעגניז ריד ךיא לע ,טסליוו --
 .ךאד ןפא קוק ,רעטצנעפ םוצ טינ קוק רָאנ ,רעסעב ךָאנ --
 -אווא ךָאד רע ןָאק ןעגניז רָאנ .ךאד ןפא טקוקעג טָאה שובייל ןוא

 ןעמורב ןבױהעגנָא ןוא טנַאמרעד ךיז רע טָאה לָאמאטימ .טינ עד

 םסחה 60 הגקטח 8064 36 ...1

 :לשטיווק טקיטשראפ סלטנָאי טרעהרעד ךיז טָאה םעצולּפ
 !טייג עמאמ יד ,ףיולטנא --
 רָאנ .קנאב ןופ טּפאכעגפוא ךיז שובייל טָאה רעטרעטיצראפ א

 רע טָאה עצײלּפ רעד טימ .טנַאקעג טינ רע טָאה טרָא ןופ ךיז ןריר
 ,ןענאטשעג ,רעטרעווילגראפ א יוװ ,זיא ןוא םיוב ןיא טראּפשעגנַא ךיז
 ,םיא ייבראפ ןעגנאגעגכרוד זיא עשאמ .ןָאט םעטָא ןא טאהעג עריומ
 ןבעל זיולב .סיפ יד טימ טרעטנָאלּפעג םיוק ,דימ ןעזעגסיוא טָאה יז
 רעד טימ ,טקוקעגמוא ךיז ,ןָאטעג רעטיצ א םעצולּפ יז טָאה ןקראּפ
 ,בוטש ןיא ןַיײרא ןוא לריט סָאד ןָאטעג ּפוטש א ינק

 וצ ןייגנַײרא טמיטשאב טָאה רע .טנַאקעג טינ שובייל טָאה שרעדנא
 ,טביילגעג טָאה רע .ךעצ ןיא ןרעקמוא ךיז לָאז יז ,ןדיירכרוד ךיז ,ריא
 ,םענָאּפ ןיא ןעַײּפשנָא עליפא ,בוטש ןופ ןבַײרטסױרא םיא ןָאק יז זא
 ןעגנאגעגוצ זיא רע זיב .טלעטשעגּפָא טינ טשינרָאג םיא טָאה סע רעבָא
 -עגנָא טָאה רע רָאנ יװ ,שטנעמ א ןעוועג ךָאנ רע זיא ,ריט רעד וצ
 סָאד םיא אב ךיז טָאה ,"ןַיײרא טייג, :לָאק ריא טרעהרעד ןוא טּפאלק
 וצ ןרָאװעג ןריורפעגוצ יו יוזא ןענַיײז סיפ יד ןוא טלעטשעגּפָא ץראה
 טנפעעגפוא ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה ךעלדנע ,.דרע רעד
 -ראפ א טָאה עשאמ .ןבילבעג ןייטש רע זיא לעווש רעד ףא .ריט יד
 א ,רענעקָארשרעד א ,טָאה לטנָאי .ןגיוא יד טימ טלטניּפעג עטרעדנּוװ
 םעצולּפ .ןשובייל ףא םעדכָאנ ,ןעמאמ רעד ףא טקוקעג ,רענעריולראפ
 ;ןעירשעגסיוא רע טָאה

 !?ָאד וטספראד סָאװ --
 עָארד א עשאמ טָאה -- ,טינ ךיז וטסמעש יװ ,עלעטנָאי ,עפ --

 -ייֵל וצ טדנעװעג ךיז עטלמוטעצ א ןוא רעגניפ א טימ םיא ןָאטעג
 ...שטיווָאדיװאד וועל ,ןיירא טמוק --- :ןשוב

 -מייה טליפרעד ךיז טָאה רע .ןצראה ןופ ןייטש א ּפָארא םיא זיא'ס
 םוצ ןעגנאגעגוצ טירט עמאזגנאל טימ ,רעמיצ סָאד טכארטאב ,רעכעל
 -עג טארוקא ןענַײז סָאװ ,ךעלכעליּפש יד טקוקאב ןוא עלעשיט-רעדניק

 -עלוּפָאּפ א ןופ ערוש עטשרע יד) ..טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןעגנוי יד ןעװ 1

 ,(דיל רער
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 -עגקעווא לַײװרעד טָאה עשאמ .טגיילעגסיוא ןוא טלעטשעגסיוא ןעוו
 םענופ לּפֹע ןכוזראפ ןטעבעג ןוא שיט ןפא טכורפ רעלעט א טלעטש
 -ייטש ןַײז יו ,טלעטשעגסיורא ,טקנאדעגּפָא טָאה שובייל .דָאס םענעגייא
 רע טָאה ןדייר רָאנ ,סיורָאפ לסקא ןקידרענייב ןטכער םעד ,זיא רעג
 עדייב ייז רָאנ יצ ,טגערפעג זיולב טָאה רע .טנָאקעג טינ לַײװרעד
 ,בוטש רעסיורג רעד טָא ןיא ןעניוװ

 טפלעה עטייווצ יד זא ,טגָאזעג .ןָאטעג לכיימש ןרעטיב א טָאה עשאמ
 רעד טימ רעדורב ריא טניױװעג ָאד טָאה לָאמא ,קידייל טייטש עריד
 א ןבעגעג םיא ןוא ןעלטנָאי ןריובעג טָאה יז טניז ןופ רָאנ .עכַאּפשימ
 -עג ,ןרָאװעג עגושעמ ןצנאגניא רעדורב רעד זיא ,ןטאט ןכָאנ ןעמָאנ

 ריא טימ םענייניא ןענעק טינ יז ליו רע זא ,טעוװעדלאווגעג ,טלמוט

 -רעביא זיא ןוא ןפרָאװעגוצ ץלא ריא רע טָאה ןעיאזיב ראפ .טישכאט

 -טנָאי וצ ּפָאק םעד ןגױבעגנָא טָאה יז .לטעטש רעדנא ןא ןיא ןרָאפעג

 טימ ןוא ןעמונעגמורא םיא ,טעילוטעגוצ ריא וצ ךיז טָאה סָאװ ,ןעל
 ;:טגערפעג ץפיז ןרעווש א

 ?רענַײמ ןוז ,ָאיא .טוג ךיוא זיא ןעייווצניא זדנוא ---
 .טרעפטנעעג רע טָאה --- ,ַאיא ---
 א טרעדנוווראפ רע טָאה ,ןפָאלש ןייג ןעלטנָאי ןסייהעג טָאה יז ןעוו

 .ןעמאמ רעד ףא ןבעגעג קוק
 "וג ןַײד -- ,טלכיימשעג עשאמ טָאה -- ,טינ עריומ ןייק בָאה --

 .ןעּפעשט טינ ךימ טעוװ רעדורברעט
 ןעמונעג טָאה שובייל .רעמיצ ןטייווצ ןיא טריפעגּפָא םיא טָאה יז

 -עגנַײרא ןוא טעלגעג םאזגנאל םיא ,לשיט םענופ רעב םענעשוילפ א
 .ןגיוא ענרעזעלג יד ןיא טקוק

 יז טָאה ,שיט םאב ןסעזעג ןיוש ןענַײז ןעשאמ טימ שובייל ןעוו

 זא ,ךיז טכאמ לָאמא .טנרעלעגנָא ריא אב ןיוש זיא לטנָאי :טלייצרעד

 ןיא טָאג רָאנ טָאה'ס רע .טסאג רענעטעבעגטינ א ןייג וצ טמוק סע

 אב ןּפאכנַײרא ךיז ןעמ געמ ,ןעשאמ ,ריא וצ זא ,ךָאד טניימ ,ןצראה

 רָאנ ,בוטש ןופ טינ םענייק ,עלילָאכ ,טבַײרט יז .טַײהנגעלעג רעדעי

 טנעה יד ףא ןעלטנָאי יז טמענ ,סָאמ ןייק ןופ טינ טסייוו שטנעמ א ביוא

 -ראפ טינ טסאג רעד לי רעמָאט ןוא .ןגיווראפ וצ ןָא םיא טבייה ןוא

 טכאנ עטוג א םיא ןעמ טגָאז ,ןפָאלש ןגייל דניק א ףראד עמ זא ,ןייטש

 -עגּפָארא ןוא טמעשראפ ךיז טָאה עשאמ .געוו םעד םיא טזַײװ עמ ןוא

 :טגערפעג יז טָאה ןגַײװש ןגנאל א ךָאנ .ּפָאק םעד טזָאל

 -עג רימ וצ ריא טַײז סָאװ טימ ,שטיווָאדיװאד וועל ,ריא ןוא --

 ?ןעמוק
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 "ארפ רעקידמעצולפ רעד ראפ ןקָארשרעד ךיז רע טָאה -- ?ךיא --
 טינ ּפָאק םעד םיא ריש ,רעב םאב ךעלסיפ יד ןכערב ןעמונעג ,עג
 ,ןיינ ,ןדייר וצ ןרָאװעג רעגנירג ,ןשובייל ,םיא זיא ראפרעד ,טײרדעגּפָא
 טעװ סָאװ רעטַײװ ןוא ,ונ .גנוצ רעד טימ ןרעטנָאלּפ רָאנ ,ןדייר טינ
 וצ סָאװ טינ טָאה יז .סעלכאט א ןופ ןָאט טכארט א ךָאד ףראד עמ !ןַײז
 ,טינ ףראד יז .עוויוט ריא טניימעג ךָאד טָאה רע .םיא ףא ךיז ןרעזייב
 שטנעמ א טרילראפ סענָאמכאר ןופ .ןבָאה סענַאמכאר ריא ףא לָאז עמ
 -רא ןענרעלסיוא יז רע טעװ ,ךעצ ןיא ןרעקמוא ךיז יז לָאז .עדריוו יד
 טרעוו טעװ סָאװ .ןעמוקנָא ןפראד טינ םענייק וצ לָאמנייק טעװ יז ,ןטעב
 -ליפ עקיטכערּפ יד ןעמענּפָארא ןעמ טעװ לעטשקרעוו ריא ןופ זא ,ןַײז
 טעװ ,ןעגנעה רָאנ ןלעוװ ייז ּוװ ,בוטש רעדעי ןיא .רעכיּפעט עקירילָאק
 .טבעוועגסיוא ייז ןבָאה עכלעוו ,טנעה יד ןעקנאד ןעמ

 ךַײלג טקוקעג םיא יז טָאה -- ?ןענעק טינ ךיא לעװ רעמָאט ןוא --
 ,ןגיוא יד ןיא

 יד ןרעװ ךָאנ טעװ יז ,םיא ףא ןזָאלראפ ןיוש ךיז יז ףראד סָאד
 טָאה עשאמ .ןלעװ רָאנ לָאז יז יבא ,קירבאפ רעד ןיא ןרעבעוו עטסעב
 ךיז קידנצייר ,טָאה יז ,רעטנעענ םיא וצ טקורעגוצ לקנעב ןטימ ךיז
 :טגערפעג ,םיא טימ

 טימ ןפראד לעװ ךיא ?ןעמוק רימ ןופ ראפרעד טעװ עשז סָאװ --
 טכַײלגעגסױא ךיז טָאה יז --- ,ייווצ יצ ,טכאנ ןייא ןקיטכענרעביא ךַײא
 ?ףניפ עלא רעשפע יצ --- ,טלמאטשעגסיורא ץראה טימ ,קידקעטייוו ןוא

 עשטיוק א םעצולּפ טָאה רעב רעד .ןרָאװעג סאלב זיא שובייל
 -עג בייה א ךיז טָאה שטיווָאדיװאד וועל .טנעה יד ןיא םיא אב ןָאטעג
 ,טרָא ןופ ןָאט

 ,לָאק ןַײז ןָאטעג רענוד א טָאה -- !עּפראכ א ..,ןטַײקשיראנ ---
 עקאט -- .טלכיימשעג קידקעזיוכ יז טָאה --- ?טסיזמוא ,עשז סָאװ ---

 -- ,עדריוו ןַײמ ןרילראפ ןצנאגניא לָאז ךיא ,טליוו ריא ?סענָאמכאר ראפ
 -עגניירא טלמעד רימ ריא טָאה ,ַײא -- .טכאלעצ םעצולּפ ךיז טָאה יז

 -סעמע ,עקידסעמע רָאנ ,רענייטש יװ ,ערעווש ,רעטרעוו עבראה !טגָאז
 ןוא ּפיל עטשרעטנוא יד ןסיבראפ טָאה יז --- ...רעדורב א יוװ טקנוּפ ,עקיד
 טָאה סָאװ ,רעב םעד ןעמונעגוצ םיא אב טָאה יז .ּפָאק םעד טרעקעגּפָא
 .לשיט םוצ ןגָארטעגקעװא םיא ןוא ,ןצכערק ןוא ןצפיז ןייא ןיא ןטלאהעג
 :טגָאזעג יז טָאה ןטרָאד ןופ

 .ןָאט טכארט א לעװ ךיא ,שטיווָאדיװאד וועל ,טוג --
 טינ ץעגרע ןיא יז זיא טציא .ךעצ ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה עשאמ

 טינ טרָאװ קירעביא ןייק ןוא טרָא-סטעברא ריא ףא ןסעזעג ,ןפָאלעג

 וצ ןייגוצ ןיילא יז טגעלפ טַײהנגעלעג רעדעי אב זיולב .טדערעגסיוא
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 סעפע ריא רע טגעלפ לָאמא .טוט רע סָאװ ,ןקוקניײא ךיז ןוא ןשובייל
 -אב טינ עליפא ייז ןבָאה לָאמנייא .ןרעלקרעד .,ןלייצרעד לָאמא ,ןזַײװ
 רעטשרע רעד .ךעצ ןיא ןבילבעג ןעייווצניא רָאנ ןענַײז יז זא ,טקרעמ
 ,ןסיורד ןיא לקנוט ןרעוװ ןביױהעגנָא טָאה'ס זא .שובייל טּפאכעג ךיז טָאה
 :ןעשאמ טנָאמרעד רע טָאה

 ,ןיילא רענייא ךָאד זיא עלעטנָאי --
 -רעטוג רעטסעב רעד ןרָאװעג קירוצ ןשובייל טלמ זיא עלעטנָאי ןוא

 ןיא טליּפשעג ,ערָאק-ערָאה טרעקעגרעביא ףיוה םעד ןבָאה ייז .רעדורב
 ,זָארג ןיא טרעגלאוועג ןוא טערָאבעג ךיז ,שטאווק ןיא ,ךעלרעטלעהאב
 טפראדאב ךָאנ טָאה שובייל .קיניײװ ןעוועג ץלא זיא רעפיטש םעד רָאנ
 ןוא קידנטַײר טצעזעג םיא ףא ךיז טָאה לטנָאי ןוא ,ריפ עלא ףא ןכירק
 יָאנ ,ָאנ :ןעיירש ןייא ןיא ןטלאהעג

 רעטציהעצ א ןיא שובייל ןעוו ,טדימעגנַייא טוג ךיז טָאה עמ ןעוו
 -ובייל ןיא טראּפשעגנָא ךיז ,ןעגנאגעגוצ עלעטנָאי זיא ,זָארג ןיא ןסעזעג
 טָאה שובייל .זדלאה םורא ןעמונעגמורא םיא לטנעה ןטימ ןוא ינק סעש
 רעד רעביא טעלגעג םיא קיטכיזרָאפ ,ןעלטנָאי ךיז וצ טעילוטעגוצ ךיוא
 טָאה סָאװ ,סָאד ןגערפ טלעױּפעג ךיז אב רע טָאה טציא עקאט .עציילּפ
 :טַייצ עצנאג יד טעשטומעג םיא

 ,טסליוו וד ,סעמע םענייר םעד גָאז ...רימ גָאז ,לטנָאי בער ,רעה ---
 ?רעטָאפ ןַײד ןַײז לָאז ךיא

 -נעה סָאד טּפאכעגוצ טָאה רע .ןָאטעג רעטיצ א טָאה לפוג סלטנָאי
 :טגָאזעג ןריולראפ ןוא זדלאה םענופ עלעט

 ..ןעמאמ רעד אב ןגערפ ףראד עמ ,טינ ךָאד סייוו ךיא --
 ריא טסלָאז ,עשז קנעדעג ,ןסיוו טינ רָאט עמאמ יד ,טיהאב טָאג --

 ...ןלויצרעד טינ טשינרָאג
 .ןשובייל ףא טקוקעג דאשכ טימ עלעטנָאי טָאה --- ?ָאי ?דָאס א --
 ,דָאס רעסיורג א --

 -קרעוו-רעבעוו םעד ןסילשנַײא טגעלפ עשאמ ןעוו ,געט עטשרע יד
 ,רעקיכליה טפאלק ץראה ריא זא ,ןזיײװסיױא ריא ךיז טגעלפ ,לעטש
 ךיז טבעוו סע יװ ,ןקוק ןפָאלעג ןעמ זיא ןכעצ עלא ןופ .ןאטאב רעד יו
 ןטעביז ןפא ןעוועג זיא עשאמ .ךיּפעט ןקיבראפ ןפא לעמעג סָאד סיוא
 םעד סיגנעל קירוצ ןוא ןיה טוַײרּפשעג יז טָאה עצלָאטש א .למיה
 ,םעדעפ עקילָאצנָא יד ףא ןבעגעג גנוטכא םאזקרעמפוא ,לעטשקרעוו
 ,טסיורגעג ךיז ,"סעװָאנסָאפ עדייב ןופ ריא וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ
 .ןישאמ-דראקאשז יד טיורטראפ ןעמ טָאה רעטשרע רעד ריא סָאװ

 רע .ּפָאק םעד ןבייהפוא טאהעג טינ טַײצ ןייק טציא טָאה שובייל
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 עקירעביא יד ןזָאל ןימרעט ןראפ ןכָאֹוו ייווצ טימ טעטכילפראפ ךיז טָאה
 -עפָאה א טעַײטראפ ןעוועג םיא אב זיא קינייווניא ףיט ץעגרע .סענישאמ

 טעוװו סָאװ ,גָאט רעקידוװעטמָאי רעד ןעמוק רעכיג סעוװו יוזא זא ,גנונ

 .ןבעל ןַײז ןשרעדנארעביא ןצנאגניא

 טָאה רע זא ,טעברא רעד ןיא ןָאטראפ ןעוועג יוזא רע זיא טנַײה

 טָאה רע .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא לעטשקרעוו סעשאמ ןעוו ,טרעהרעד טינ

 יד ןיוש טָאה יז ,סיוא ךיז טזָאל .ןישאמ יד טקינייר יז זא ,טניימעג

 זיא ןוא רעטסַײימ םאב ןטעבעגּפָא ךיז טָאה ,ןָאטעגּפָא סעברא

 רעגנעל ןטלאהראפ טנָאקעג טינ ןיוש ךיז שובייל טָאה .םייהא קעווא

 | ,ךעצ ןיא
 ןלַײא ןעלטנָאי טימ עשאמ זא ,טקרעמאב רע טָאה לסעג ןַײז ןבעל

 רעד ןיא סָאװ .טצופראפ ןעוװועג ןענַײז עדייב ,וצ-טקארט םוצ ,ןיהא

 ןסע ןעגנאגעג טינ ןיוש זיא שובייל ?יוזא ייז ןלַײא ןיהּוװ ןוא ?עטמָאי
 ךיז ,טפאכעגרעביא סעּפע ךיגפא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא רע .סעמראוו

 .ייז ףא ןטראוו קנאב רעד ףא ךיז טצעזעגקעווא ןוא טרעקעגמוא דלאב

 -עג ןעוועג זיא סָאװ ,לסעג ןיא .טצעזעג סָאװרָאנ ךיז טָאה ןוז יד
 ןרָאװעג זיא ,רעמייב עטכידעג עטלא ןוא זָארג טימ ןסקאווראפ טכיד

 ,לקנוט
 ןעגנאגעג זיא יז ,טירט סעשאמ טרעהרעד שובייל טָאה ןכיגניא

 טָאה רעקניניילק רעד .ןעלטנָאי טנעה יד ףא ןגָארטעג ןוא םאזגנאל

 .ןריא וצ ּפָאק ןַײז טעילוטעגוצ ןוא זדלאה םאב רעטומ יד ןעמונעגמורא

 -גאגעג ייז זיא שובייל .טגרָאזראפ קירעיורט ןעזעגסיוא ןבָאה עדייב

 .ןעוועג ייז ןענַײז ּוװ ,טגערפעג ןבָאה ענַײז ןגיוא יד זיולב .ןגעקטנא ןעג

 "יב ךיז ןוא ןעלטנָאי ףא קוק א טּפאכעג ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עשאמ

 ;טלכיימשעצ רעט

 רע ,טניימעג ,ןטאט ןַײז ןענעגעגאב ןפָאלעג רימ ןענַייז סָאד --

 טינ ךיז עליפא ,סָאװ ,רעוו .ןוז ןפא ןבעג קוק א ןלעװ שטָאכ טעוו
 יז -- .לגיופ א יו ,"זאמ, םעַײנ ןַיז ףא ןגיולפעגכרוד .טלעטשענּפָא

 טעז ריא -- ,טכאלעצ קיכליה ךיז ןוא ןעלטנַאי ןָאטעג רעטנימ א טָאה
 .רעכָאב-ןסָאכ א יו ,טצופראפ ךיז טָאה טישכאט ןַײמ ?טינ ןעד

 ;טנענאמרעפ סעמאמ רעד ןָאטעג רעביוש א טָאה עלעטנָאי

 ףראד רעוו ,עקסרעכאמקיראּפ ןיא ןפָאלעג טסיזמוא טסיב וד ןוא ---

 ?ּפָאק ןפא רוקיראמ ןַײד ןבָאה טציא
 "ראפ ךיוא טָאה עלעטנָאי .רעטכעלעג ראפ טכַײקעג טָאה עשאמ

 םעצולּפ זיא רע .טנַאקעג טינ רע טָאה ןכאל רָאנ ,םענָאּפ סָאד טמירק

 רָאנ .סיורָאפ קעװא קידַײמש זיא ןוא טנעה סרעטומ רעד ןופ ּפָארא
 .בוטש ןיא ןַײרא ןיילא זיא ןוא טגָאיעגרעביא םיא עשאמ טָאה ןכיגניא

201 



 וצ ןבעגעג קנּוװ ןפא ,ןעלטנָאי טלעטשענּפָא שובייל טָאה קענאג ןבעל
 טימ טָאה עלעטנַאי .ןעמאמ רעד ןגָאז סעּפע ףראד רע זא ,ןייטשראפ
 ליטש ןוא לגייא ןא טערומשזעגוצ ,רעדורבנטוג ןפא טקוקעג רעגַײנ
 :טגערפעג

 ?גיוא-ףא-גיוא --
 ןָאטעג ךאמ א טָאה עלעטנָאי .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה שובייל

 ;טנאה רעד טימ
 .ייג =

 ןוא טכארטעג סעּפע ,שיט ןטקעדעג םאב ןענאטשעג זיא עשאמ
 .ןפנארב שאלפ רעד וצ ןעמונעג ךיז םעצולּפ

 !עשאמ ,טינ ףראד עמ --

 -נָא ,ןָאטעג לּפאצ א יז טָאה ,לָאק סעשטיוװָאדיװאד וועל טרעהרעד
 .עלעטנָאי יו טקנוּפ ,טמעשראפ ךיז ןוא לסקא םוצ ּפָאק םעד ןגיובעג
 טראוו שאלפ עקיזָאד יד .ןעקנירט טניימעג טינ עליפא ךָאד טָאה יז
 יז טָאה ןגיוא עקירעיורט טימ .טינ טמוק רע ןוא ,םענעי ףא גנאל ןיוש
 ,שיט ןפא ןזיוועג

 ץלא ןוא ,טסאג םעד ןפערט ךיז טיירג ךיא לָאמ לפיוו ןיוש ---
 ,טסיזמוא

 ,לסקא ריא ףא טנאה יד טגיילעגקעווא ,ריא וצ ןאגעגוצ זיא שובייל
 וד ,ןענאדנופ ןרָאפקעװא ןרימ ...ןעלטנָאי ןעמענ ןרימ ...עשאמ ---

 ,ןסעגראפ ץלא ןיא טסעוו
 טנאה ןַײז ןעמונעגּפָארא .ןיינ ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א טָאה יז

 ןוא קאב ריא וצ טעילוטעגוצ יז עלַײװ א ףא רעירפ ,לסקא םענופ
 ;ןטעלג יז ןעמונעג םעדכָאנ

 וועל ,ץראה ןטנאילירב א ןוא טנעה ענעדלָאג ןענַײז ךַיײא אב --
 טָאה ריא ,ןטעברא רָאנ טינ טנרעלעגסיוא ךימ טָאה ריא .שטיווָאדיוװאד
 "נָא ןפראד טינ םענייק וצ ךיא לעװ טציא .עדריוו ןַײמ טרעקעגמוא רימ
 ףא ךיא לעװ טציא טשרע .עווצימ עסיורג א טנידראפ טָאה ריא .ןעמוק
 ךיא .ןרעקמוא זדנוא וצ ךיז רע טעװ טציא טשרע .ןטראוו ןגעמ םיא
 ,רעכיז םעד ןיא ןיב

 ...סיוא ךימ רעה ,עשאמ ---
 -ָאדיװאד וועל ,ןגָאז רימ טליוו ריא סָאװ ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא --

 קראטש םיא בָאה ךיא ןוא -- גנאל יוזא ןיוש ,רענַיימ רערעַײט .שטיוו
 רענייק .ןָאט טינ טשינרָאג ךיז טימ ןָאק ןוא ביל םיא בָאה ךיא .ביל
 עלעטנָאי ןייא .ןצראה ןַײמ ןיא טרָא ןַײז ןעמענראפ ןענָאק טינ טעוו
 ,ץעגרע רע זיא ּוװ -- ,טקוקעגמורא ךיז טָאה יז --- ,סעדייא ןא זיא
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 טימ ןָאטעג ףור א קיכליה יז טָאה -- !עלעטנָאי !עלעטנָאי ?לרעכָאב ןַײמ
 .םיטש רענעכָארבעג א

 רעד ףא קוק א טּפאכעג קיורמוא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא עלעטנָאי

 ןוא ןעמאמ רעד וצ ןפָאלעגוצ זיא רע ,ןשובייל ףא םעדכָאנ ,רעטומ

 קראטש ןוא ןעמונעגמורא םיא טָאה יז .ריא וצ ךעלטנעה יד ןביוהעגפוא

 עלעטנָאי .ליטשיטיוט ןעוועג רעמיצ ןיא זיא טַייצ א .ךיז וצ טקירדעג

 -ליטש יד טקעוועגפוא ןוא ןשובייל ףא ןָאטעג קוק א רעקידלוש א טָאה

 :טַײק

 ןַײמ ,טגָאזעג טָאה יז ,ןעמאמ רעד אב טגערפעג ךָאד בָאה ךיא ---

 .ןרעקמוא ךיז טעוו עטאט
 .עלעפוג ןַײז ןיא טערונעגנַײא םענָאּפ סָאד טָאה עשאמ

 טלָאװ .ןעז ןעוועג זדנוא לָאז רע ןעוו .טינ ףראד עמ ,עמאמ --

 !עמאמ ,ונ .טלעטשעגּפָא ךיז רע

 עדייב טימ ייז טָאה עלעטנָאי ,טלסיירטעג ךיז ןבָאה לסקא סעשאמ

 .רעטיצ םעד ןטלאהנַײא ןלעוװ טלָאװ רע יװ ,טּפאכעגמורא ךעלטנעה

 רעד טימ טציא ףראד רע זא ,ןענאטשראפ טָאה עלעשטנעמ עניילק סָאד

 "עג לָאק טמעלקראפ א טימ רע טָאה .,ןעייווצניא זיולב ןבַיילב ןעמאמ

 ;ןשובייל וצ טגָאז

 !טכאנ עטוג א ,רעדורברעטוג ,טכאנ עטוג א --
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 קאבלוק עשיומ
 עטלא יד

 .ףיוה סעלעמלעז בער זיא סָאד טא
 סערוש ייווצ ןוא קניט ןטלשירקעצ א טימ רעיומ רעקיטַיײצראפ א

 .רעמעדיוב ,ןרעלעק ,ןלאטש ךָאנ ןענאראפ .ךעלעמלעז טימ לופ רעזַײה
 ,גָאט ףא ןעִיראש םאב ,רעמוז .לסעג לָאמש א יװ סיוא טעז ץלא סָאד
 עליוה ןיא רעהא טָא ןייגסיורא עלעמלעז בער רעניילק רעד טגעלפ

 רָאג טימ רע טגעלפ ָאד ,לגיצ א ןגָארטרעביא רע טגעלפ ָאד .סעקטאג

 ,לדיר א ףא טסימ ןגָארט סעכיוק יד

 ."רענאינעמלעז; ךוב םענופ
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 ?עלעמלעז בער טמאטש ןענאוונופ
 טמאטש רע זא ,רעבסעה א ןעגנאגעגמוא זיא עכַאּפשימ רעד ןיא

 טימ טאהעג ענעסאכ יה ָאד ןיוש רע טָאה סלאפנדעי ."ייסאר ףיט, ןופ
 ,לריימ א ןעוועג ,קיטנעק ,טלמעד ךָאנ זיא סָאװ ,ןעיסאב עבָאב רעד
 .ןעלדניק ןביוהעגנָא ךיוא יז טָאה ָאד ןוא

 םוש ןָא רָאג טלדניקעג טָאה ,רעביא ןעמ טיג ,עיסאב עבָאב יד
 ריא ןופ רעדניק יד ןוא ,ףעריט ןימ א טימ ,דנאנאכָאנ ,גנונעכערסיוא
 -צײלּפ עטיירב טימ ,עצראווש ןוא עקיסקוװ ןעמוקאב ךיז ןבָאה טכארט
 ןייגרעביא רעטעּפש ןגעלפ רעדניק יד .רענאינעמלעז עסעמע -- סעק
 רע ,ןעװעג טינ רע זיא םא ןייק .הד ,סושער סעלעמלעז בער ןיא
 ,סעכָאלעמלאב ראפ יז ןבעגּפָא םעדכַאנ ןוא ןטראווּפָא לסיב א טגעלפ

 -ראג א ראפ טכאמעג רָאי ןעצ וצ ןיוש רע טָאה ,ןעילָאפ ,םענייא
 ,דרעפ א טימ סעּפע עסַײמ א בילוצ ,רעב

 ןביוהעגנָא ןבָאה עפוג רעדניק יד יוװ ,ןעזעגמורא טינ ךיז טָאה עמ
 ,טַײקרעּפכורפ רענעדיישראפ ןופ ןעמוקעגוצ ןענַײז רינש .ןעלדניק וצ
 ףיוה ןופ םינייכש יד זיב ,סעכיוק עַײנ ץלא ,יילרעלא סמעדייא ךיוא
 ןרָאװעג טּפָארּפעגנָא ןענַײז רעזַײה עלא .ןַײז ךעַירטאמ טזומעג ךיז ןבָאה
 ןפרָאװעגכרוד ךיז ןבָאה עדנַאלב .ךעלעמלעז עצראווש ,עוואוושז טימ
 רעניד א ,ןעמונעג לאלק ןיא ,ךעלדיימ ןשיווצ --- ךיוא סָאד .קיניײװ
 ערוועכ עלעג רָאּפ א .ןעזעגסיורא קראטש טינ ךיז טָאה סָאװ ,טכיש
 עטצעל עמאס יד ןיא .טַײצ רעטצעל רעד ראפ ןיוש ןעמוקעגוצ ןענַײז
 ,עכָאּפשימ רעד ןיא טּפאכעגנַיײרא ךיז ןבָאה יד טָא יוזאיוו .רָאי עכעלטע
 .גָאט ןקיטנַייה זיב ןרָאװעג טרעלקעגפוא טינ ךָאנ זיא

= 

 "עדינ עטיירב טימ ,עקידרענייב ,עצראווש ןענַײז רענאינעמלעז יד
 רענאינעמלעז א .זָאנ עקישיילפ א טָאה רענאינעמלעז א .סנרעטש עקיר
 סָאװ ,רעגייוװש רעקַיור א רע זיא ווָארסָאד .ןקאב יד ןיא רעבירג טָאה
 טּפיוהרעד ,ָאד ךיוא ןענַײז סע םאגאה ,טַײז רעד ןופ ןעמעלא ףא טקוק
 -סעזא עליפא ,סעקרעדייר ןוא רעדייר עקראטש .,רָאד ןגנוי םעד ןשיווצ
 סָאװ ,ךעלעמלעז בער עקידוועמעש סע ןענַײז טנורג ןיא רָאנ .רעמענעּפ
 םעד ןכאמ ןוא סעָאּפשאה עדמערפ רעטנוא ןלאפעגרעטנורא ןענַײז
 יז ,עזייב ןייק טינ ,ענעטילראפ ןענַײז רענאינעמלעז יד .לעטשנָא
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 רעדנוזאב א ןאראפ ךיוא זיא'ס םאגאה ,ךעליירפ ןוא ענרומכ ןגיײװש
 ,ןזַײא יו טילג סָאװ ,ךעסונ רעשינאינעמלעז

 ןא סעריוד ןופ ךעשעמ ןיא טעבראעגסיוא ןבָאה רענאינעמלעז יד
 ךָאנ טימ ייה םענעגעלעגוצ ןופ ךורעג ןכייוו ןימ א --- ךעייר םענעגייא
 .סעּפע

 טצענעג עמ ,טקאּפעג זיא'ס ,ןרָאפ ןדַיי ,ןָאגאו א ןיא טפערט סע
 ןוא ןגיוא יד דַיי א סיוא טבַײר לָאמאטימ ,ןגרָאמירפ ןטלאק םעד וצ
 :גערפ א טוט

 ?רע"נ א טינ טַײז ריא ,טוג יוזא טַײז --
 ,ָאי --

 ?לקינייא ןא סעלעמלעז בער טינ ריא טַײז --
 ,לקינייא ןא סעלעמלעז בער ,ָאי --
 סָאד .רעטַייװ טרָאפ ןוא לברא יד ןיא טנעה יד טגיילראפ דיי רעד

 רענייק םאגאה ,ךעייר סעלעמלעז בער טקעמשרעד ףָאלש ןיא רע טָאה
 רָאג טלאפ םענייק ,טכארטראפ טינ רעכיז םעד ףא ךיז טָאה טָאטש ןופ
 ,ךעייר רעדנוזאב א ןבָאה רענאינעמלעז יד זא ,ןַײא טינ

 -אכ זיא סָאװ ,עכָאּפשימ רעד ןיא טַײקכעלמיטנגיײא ןא ךָאנ ןאראפ
 :רענעמ יד ראפ טּפיוהרעד שיטסירעטקאר

 םעד ןּפאכּפָא ,ןצפיזּפָא ךיז יוזא טאלג ביל טָאה עלעמלעז בער א
 ןכעליירפ ןימ אזא ןּפיל יד ןשיװצ סיורא רע טזָאל ייברעד .םעטָא
 ּווװ ,לאטש א אב זיולב ןרעהרעטנוא סע ןעק עמ סָאװ ,עשזריה ןטראצ
 ,רעבָאה ןעַיײק ןוא ןעייטש דרעפ

 א ןופ ץעגרע טמאטשעג טָאה עלעמלעז בער זא ,טזַײװאב ץלא סָאד
 ,וועשַיי

 ,ךאפנייא ךעלַײרג זיא עלעמלעז בער זא ,ךיוא ןעמ טעז םעד ןופ
 ,עכָאּפשימ רעד ןיא סערָאקא ןייק ָאטינ ןענַײז סע .טיורב קיטש א יו
 .עיסעה עמומ יד רעסיוא ,טַײצ רעד ראפ ענעלאפעג ןייק ָאטינ

 סעלעמלעז בער ןופ ץָארּפש ןייק טינ סע זיא -- ךילּפ א רעמָאט
 .ץנעזענאס א ןופ יװ ,ייה טימ םיא ןופ ןגָארט עליפא געמ ,םאטש

 ג

 ,רָאד ןטרעפ ןופ ןעגנוצָארּפש יד ןזַײװ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע סייב

 "נָא טָאה רע .ןַײרא געוו ןיא ךיז ןבַײלק ןעמונעג עלעמלעז בער טָאה

 א ךיז טיירדעגמורא ,עָאװאצ ןַײז רעפייס א ןופ לוװָאט א ףא ןבירשעג

 .ןברָאטשעג עקאט םעדכָאנ זיא ןוא יוזא טאלג טייצ לסיב
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 -ראפ רע טָאה עָאװאצ יד .שטנעמ רעכאפנייא ןא ןעוועג זיא סָאד
 יוויוזא ןוא ,ךעלטרעוו טשיערבעה עקירעהעג יד טימ ,שידִיי ףא ןבירש
 ןביירשראפ רעשפע ָאד טניול ,םורא רעטציא ךיז טרעגלאוו רעפייס רעד
 ;ןרָאקיזעל עָאוװאצ יד

 ,(טקעמראפ) ...סאנש ,ךאלאשעב עשראּפ ,קיטנָאמ,
 ,רעדניק ענַײמ ראפ ןלײטוצנַײא ןבעל ןַײמ ראפ ןיילא ןכער ךיא

 ענַײמ :ןַייז לָאז יוזא ,ךיא ןכער .ילעש ענָאש עיימ רעכא ןַײז לָאז יו
 ךיא סָאװ ,עקראק לקיטש יד .ילעש רעצָאכעב ןעניוװ ןביילב רעדניק
 ןוא ,קור סעיימ עברא ךערע ריא ראפ ןעמענ ,ןפיוקראפ ןעמ לָאז ,בָאה
 ריא ראפ ןעמענ ,ןפיוקראפ ךיוא ןעמ לָאז שערדעמסעב ןיא טָאטש יד
 -נוא ,ךיוא רימ אב ךיז טניפעג סע ןוא ,קור םישימאכעוו עיימ ךערע
 לָאז .קור ףעלע ךערע ךיוא ,סטכער ,ןוויוא ןיא לגיצ ןטסקעז םעד רעט
 ,רע םערָאװ ,קור םישימאכעוו עיימ עשטיא ינביל ;ןלײטנַײא יוזא ןעמ
 דא ןוא קור םישימאכעו עיימ ןעמונעג ןיוש טָאה ,עשטיא ןוז ןַײמ
 -- עשיז ינביל ןוא ,ךָאנ ןבעל ןַײמ ראפ עשורעי רעד ףא ןבשעכעל
 עילָאפ ינביל ,קור סעיימ ייטש ךיוא עדוי ינביל ןוא ,קור סעיימ ייטש
 יטיבעל ,קור עיימ -- עשאמ-עַײכ יטיבעל ןוא קור סעיימ ייטש ךיוא
 -רוהעל ןוא .קור עיימ ךיוא עשאר יטיבעל ןוא ,קור עיימ ךיוא עלטאמ
 בָאה ךיא עכלעוו ,םירסעעו םישימאכעוו עיימ ןבעגּפָא ןעמ לָאז ץיוו
 רעד ףא ןבשעכעל דא ןא עשטיא ינביל ןבעג וצ ןעמונעג םיא אב ָאד
 עשימאכ ןוא .ןבעגּפָא םיא ןעמ ףראד .ךָאנ ןבעל ןַײמ ראפ עשורעי
 ראפ עקירעביא יד ןוא ,סעמעליוא ףא ןבעג ןעמ לָאז קור םירסעעוו
 ןכאז-זיוה יד ןוא .טלעוו רעקיבײא רעד ףא ןריפ וצ סעָאצױה ףא רימ
 יטשיא ןַײמ ןופ ענָאש עיימ רעכאעל .עשאב-ערָאס יטשיעל ןרעהעג
 ראפ ןבעגוצ סנשיק ייווצ רָאנ ,ןלייטעצ ירד עלא רעטכעט יד ךיז ןלָאז
 ,רעטכעט יד ןלייטעצ ךיז ןלָאז סעלא יוזא ןוא .עקַײכ עלוסב סעשטיא
 רעטופ םענעסיומש םעד .ןיז יד וצ ןרעהעג ןלָאז םישובלאמ ענַײמ רָאנ
 ,ןלאפ טעװ סע ןעמעוו ,לריוג יּפלא רעדָא ,זיא קיטיינ רעוו ןעמענ לָאז
 ךיא יוװ ןוא ,ןפיוא םענייש ןטימ ןַײז לָאז סעלא ,ךיז ןגירק וצ טינ רָאנ
 ןעמעלא לָאז ןוא .ןליט ןלָאז עדמערפ טינ ,טלײטעגנַײא בָאה ןיילא
 .ןצראה ןצנאג ןטימ ךיא שטניוו סָאד .סעכאנ ןיא ןסינעג ,ןעמוקאב ליווװו
 איטָאכ ןסעגראפ טינ רימ ןָא ייז ןלָאז ילעש ענָאש עיימ רעכא רָאנ
 ,זיא ךעלגעמ יו ,ןגָאז שעדאק ןטיה

 ."טסָאװכ בייל בערעב עילע-ןעמלאז רימ ןופ
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 ןדיז םעד טבעלעגרעביא רָאי עשּפיה ףא טָאה עשאב עבָאב יד
 יז טינ ,סעמע .גָאט-וצ-טנַײה זיב ךָאנ טבעל יז זא ,ןגָאז ןָאק עמ ןוא
 יו טייג יז טינ ןוא ,קירעהעג יװ טרעה יז טינ ןוא ,קירעהעג יװ טעז
 -לא ןא וצ רעמ ךעלנע ןרָאװעג זיא יז .טבעל יז יבא רעבָא ,קירעהעג
 -רעד זיא סע זא ,טינ עליפא טסייוו יז ןוא ,ןשטנעמ א וצ יװ ,ןוה רעט
 ,טלעוו יד ןרָאװעג שרעדנא סעּפע זדנוא אב לַײװ

 ,טבארט יז ביוא ןוא ,ךיז טימ רָאנ ןָאט וצ טָאה עשאב עבָאב יד
 א ןופ טכאמעג ,ןשינעטכארט עקידענושעמ רָאנ ,עמאטסימ ,סע ןענַײז
 ,ןעקנאדעג עכעלנייוועג יד רעדייא ,עירעטאמ רעדנא ץנאג

 -עלקנוט רעד ןיא םורא ךיז טיירד יז ,טכאנראפ לָאמא טפערט סע
 :בוטש ןיא לסּפינש ןטיור א וצ גָאז א יז טוט לָאמאטימ ןוא ,שינ

 ?ןענוואד טינ וטסייג לָאסכאנ ,עלעטָאמ --
 -גילָאואּפ םיא ןופ ןיוש טקעמש סע סָאװ ,עלעטָאמ רעצראווש רעד

 סעבָאב רעד ןופ עליישטאפ יד טרעשאקראפ ,וצ טייג ,ייה טימ סעק
 :ןיײרא טַיײרש ןוא רעוא

 !רענָאַיּפ א ןיב ךיא ,עבָאב --
 ;ּפָאק ןטימ לקָאש א יז טוט
 ?טנוואדעג עטסיּוװ .טנוואדעג ןיוש ט'רע ,עי ,עי --
 -ייצראפ ןקַיור א טימ טלעוו רעד ןופ ןייגקעווא ןיוש יז טעװ יוזא

 טָאה עלעמלעז בער ּוװ ,ןטרָאד טסעפ טייטש ףיוה רעד .טימעג ןקיט
 -טע עשּפיה וצ ןעמוק ,יז טעז ,רָאי א סָאװ ןוא ,טלעטשעגקעווא םיא
 ,ךעלעמלעז בער -- ךעלרעגַײװש עצראווש עכעל

 ןפא יז טציז ,ףיוה ןיא סיורא ןיוש טייג עשאב עבָאב יד סייב ,רעמוז
 ןוא ךיז ןטיש שיט רעדעי ןופ יו ,טעז יז לַײװ ,ןָא טלעווק ןוא לעווש
 .ןָאמ רעצראווש יוװ ,ךעלעמלעז בער יד ךיז ןטיש

 .סקווורעדיוו ןשינאינעמלעז םעַײנ ןפא ןוז עסיורג יד טכַײל סע
 ,עבָאב יד זיא אזא טָא

= 

 ירד ןיא טגַײװצראפ ךיז טָאה רענאינעמלעז רָאד רעטייווצ רעד
 רעד ןופ ןלַײז-טנורג יד .ךעלכַײטַײב עכעלטע ןוא ןעמָארטש עקיטכעמ
 רעטעפ :טציא זיב ןבילבעג ןוא לָאמ עלא ןופ ןעוועג ןענַײז עכָאּפשימ
 .עדוי רעטעפ ןוא עשיז רעטעפ ,עשטיא
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 טימ טייג עילָאפ רעטעפ רעד .רעדנוזאב טייג עילָאפ רעטעפ רעד
 -עמלעז רעד .ןבעל ןיא געוו םענשאּפערָאה ,ןטדײשעגּפָא ,םענעגייא ןא
 טָאה טייחרעניילק זא ,טלאה רע לַײװ ,ןָא טינ םיא טייג ףיוה רעשינאינ
 -ראק ביל סרעדנוזאב טָאה ,רעלכא ןא זיא רע .טקידיילאב ָאד םיא ןעמ
 ,טינ ןעמ טסייוו ,טפאש רע ןעקנאדעג אראפ סָאװ ןוא ,ןצכעגיײט-לפָאט
 .סיורא טינ ייז טגָאז רע סעמכאמ

 שעריוש רעד ּוװ ,ביורד ןיוש זיא עכָאּפשימ רעד ןיא עקירעביא סָאד
 בער טױל טמערופעג ךיוא ןענַײז ייז םאגאה ,סיורא רעוװש ךיז טעז
 ןַײז טימ טלעוו רעד רעביא םורא ךיז ןגָארט ןוא עכָאגשאה סעלעמלעז
 .ךעייר

 ,עשיז רעטעפ רעד עכָאּפשימ רעד ןיא טמענראפ טרָא רעדנוזאב א
 רעכעלקיד א ןיא רע ןסכאי א ראפ טנכעראפ ףיוה ןיא טרעװ סָאװ
 ,דרָאב רעקיטנאקריפ א טימ ,ןרעטש ןקיטנאקריפ א טימ רעכאמרעגייז
 .שולָאכ א ראפ רעשפע ךיז טכאמ רע רעדָא ,שולָאכ א

 ,םיא וצ ןענעיילרעביא ןעגנערב ריּפאּפ א ןעמ טגעלפ ןרָאי עקילָאמא
 ןציז ןטעב ,גיוא ןופ וויטקאּפש יד ןעמענסיורא טגעלפ עשיז רעטעפ רעד
 רעטעפ רעד רעבָא ביוא .טרָאװ אב טרָאװ קידלודעג ןענעיילרעביא ןוא
 ,עלַײמ יד טאהעג רע טָאה ,ןענעיילרעביא טנעקעג טינ ךיוא טָאה עשיז
 טייטש ריּפאּפ ןיא סָאװ ,קינייװסיױא ןופ יוזא ןגָאז ןיוש טגעלפ רע סָאװ
 .ןבירשעג

 ,ענָאװאק טנייש א טאהעג טָאה רע
 ,םעד ןיא ןענאטשאב רעבָא זיא ןענעייל ןַײז ןופ עלַײמ-טּפיױה יד

 -ארּפס, רעד ךעיוקימ עצייא ןא ןבעג רע טגעלפ טרָא ןא ףא ךַײלג סָאװ
 ."עוו

 .ךעיוק רעסיורג א ןטלאהאב ןגעלעג זיא םיא ןיא זא ,טגָאז עמ
 ףא טכארבעג ,עטיג עמומ יד ,בַײװ ןַײז םיא טָאה רעטכעט ייווצ

 -עמלעז ראפ טסאּפ סע יװ ,ןטַײקירעװש רעמ ךאס א טימ טלעוו רעד
 אינעמלעז ענייר א -- סעשיז רעטעפ םעד עקנאט זיא ענייא .רענאינ
 סָאװ ,ערױכשערָאמ עסיז לסיב א ךיז ןיא ןיוש טָאה עטייווצ יד ,ןרענ
 טלגומשעגנַיירא טָאה ,ןַײז טינ לינג ןייק וצ ריא סָאד לָאז ,עטיג עמומ יד
 ןַײז לכױמ עטיג עמומ רעד רעבָא סע ףראד עמ .עכָאּפשימ רעד ןיא
 .םינָאבאר ןופ טמאטש יז --- קידלוש טינ זיא יז זא ,ןטלאה עלא לַײװ

 -עפ רעד ,רע טָאה סָאד .ןעיווע ךעלעמ א זיא עשטיא רעטעפ רעד
 -לעז ראפ ןיוש ןעמונעג ןוא ךיז ןטראוורעד טנעקעג טינ ,עשטיא רעט
 ,רעדַײנש א זיא רע .עשורעי רעד ףא ןבשעכעל דא ןא ןבעל סעלעמ
 -סארט ,עטאוועשיּפעל א ןוא עראד א ,ןישאמ עכיוה ןַײז .קינטוטאל א
 ,טכאנ יװ גָאט םיא אב טעק
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 .ףיוה םעד טביוטראפ ןישאמ יד
 רעד ןופ רענאינעמלעז עסעמע יד טריצודָארּפ עשטיא רעטעפ רעד

 -רעביא עליפא טארּפ םעד ןיא טָאה רע זא ,טלאה עמ .עבָארּפ רעטסנייר
 .ןיילא ןענעמלאז בער ןגיטשעג

 -נאג רעד ראפ ךעלמיטנגייא ןענַײז סָאװ ,ןסעליגער עלא רעסיוא
 ךיז ראפ זיולב טעבראעגסיוא עשטיא רעטעפ רעד טָאה ,עילימאפ רעצ
 .יירשעג א טימ טסינ רע :סעליגער ענעגייא ןא ןיילא

 ,סעשָאלאכ ןיא ןלאפעג ענייכש א לָאמא זיא סָאנ א םענַײז ןופ
 ןיא עקאט ךיז ןעמ טָאה גירקרעגריב ןופ טַײצ רעסייה רעד ןיא

 ןיוש טָאה עשיז רעטעפ רעד .ןסינ ןַײז ןגעוו טקיורמואב קראטש ףיוה
 ןגעוו ךיז ןדיירכרוד ןוא םיא וצ ןייגנַיירא קיטיינ ראפ ןענופעג עליפא
 ,ןעיניא ןקיזָאד םעד

 ןסינ ןַײד בילוצ זא ,וטסייוו יצ -- טגָאזעג רע טָאה --- ,עשטיא --
 ?ןבעל ןטימ רעכיז טינ רימ ןענַײז

 טָאה סע ?ןרעפטנע טנָאקעג עשטיא רעטעפ רעד םיא טָאה סָאװ ,ָאי
 ,דלאווגיב ןעִירשעג ןוא ןסָאנעג םיא ןופ ךָאד

 ןעמוקעג זיא סע זא רָאנ ,רענעלּפ טכארטעגוצ רעדייסעק טָאה עמ
 :ןבעגעג עצייא ןא ןיילא עלעקלאמ עמומ יד ךיז טָאה ,וצרעד

 זָאנ רעד אב ןּפאכנָא ךיז עסַײמסײב טגעלפ עשטיא רעטעפ רעד
 -פורא ךיגפא טגעלפ עלעקלאמ עמומ יד ,ןַיײרא טעב ןיא ןלאפניירא ןוא
 טָאה יז ביוא ,רעדָא ,ךיז ןגיילפורא ןיילא ןוא ןשיק א םיא ףא ןפראוו
 רעטנוא ,ןטרָאד .םיא ףא דניק א ןצעזקעווא -- טאהעג טינ טַײצ ןייק
 יד ןעלסײרטּפָא ,ןסינסיוא טוג ץנאג ךיז רע טגעלפ ,טנאוועגטעב םעד
 ,טעברא רעד וצ קירוצ םעדכָאנ ךיז ןצעז ןוא ,ןרעדעפ

 .ךעלרעפעג ןעוועג טינ רעבָא סע זיא ןטַיײצ-םעלָאש ןיא
 !עבארעדא
 רעד ןוא .ןטָאש ןיא ךָאנ טגיל ףיוה רעבלאה א ,ןעניגאב רעמוז

 ,רעטצנעפ םענעפָא םאב ןיוש טציז עשטיא רעטעפ רענעגָאװצעגמורא
 ךיז טסַײר סע .סָאנ א רע טוט גנילצולּפ .ןישאמ-יינ ןַײז ןופ טסיש
 ףיוה רעד .סומָאל עטיונ א ןופ יירשעג רעכעלרעמַאי ,רערעטצניפ א סיורא
 :ןטעב יד ןופ ןעגנירּפש עכנאמ ,ןגיוא יד טבַײר עמ ,ןעכושט ןָא ךיז טבייה

 ?זיא סָאװ ---
 .טסינ עשטיא רעטעפ רעד -- ,ןעמ טגָאז -- ,טשינרָאג --
 !טשינרָאג ,טשינרָאג ---
 ןקור'ס ,ךעלרעטצנעפ ןוא רעטצנעפ םוטעמוא ךיז ןענעפע לַײװרעד

 -לעז עטלדוקעצ ,עצראווש םינימ יײלרעלָאק עקידנעניגאב סיורא ךיז
 ;ןטַײז עלא ןופ סיורא טַײרש עמ ןוא ךעלּפעק עשינאינעמ
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 !רעטעּפ ,טנוזעג וצ --
 !רעטעפ ,ןבעל םוצ ---
 !רעטעפ ,ןרָאי עגנאל וצ ,ןבעל םוצ ,טנוזעג וצ --

 רעדנא ןא ,עדוי רעטעפ רעד ןעוועג זיא שטנעמ רעדנא ןא רָאג ןיוש
 -עגָאמ א ,רעילָאטס א ןעוועג זיא רע .שטנעמ רענדָאמ א ןוא שטנעמ
 ןקוק .זָאנ גערב ןפא ןלוקאּפש טימ ןוא לדרעב קיצנאלג א טימ דַיי רער
 דימָאט רע טָאה רעבירעד -- ןלוקאּפש יד רעביא ַײסיװַײס רע טגעלפ
 ןגָארט ,עמאטסימ ,רע טגעלפ ןלוקאּפש יד רָאנ -- ,קידעזגור ןעזעגסיוא
 -אּפש יד ןיא ןעלבוה טגעלפ רע .ןגעוו טַײקידעװַאקעב ןוא טַײקניײש ןופ
 .טינ ,ךיז טכאד ,ייז ןיא ןפָאלש רָאנ ,ןלוקאּפש יד ןיא ןסע ,ןלוק

 ,ןעמלא ןא ןוא ףָאסָאליפ א ןעוועג זיא עדוי רעטעפ
 ןשטַײד יד ראפ ןברָאטשעג ךָאנ זיא ,עיסעה עמומ יד ,בַײװ ןַײז

 .טױט םענייש ןייק טימ טינרָאג ןוא טעכיוש א טימ ןעמאזוצ
 טָאה ,שערדעמסעב ןיא עוויש ןציז קעווא עדוי רעטעפ זיא טלמעד

 ןייטשפוא טלָאװעג טינ רעמ ןיוש ןוא ןוויוא ןרעטניה טצעזעגקעווא ךיז
 ןוא םינָאיניא עכעלטלעו עלא ןבעגפוא ןסָאלשאב טָאה רע ,לאלכיב
 ןעמ זומ ,טעברא ןא -- סעווָאשכאמ ןטכארט טימ זיולב ךיז ןעמענראפ
 ,טצעזעגנָא רעבָא ךיז טָאה טָאטש יד .עקידווָאקעב ץנאג א ,ןַײז עדיומ
 ,טאטשראוו םוצ קעווא ךָאד זיא רע ןוא

 ?ןעיסעה עמומ רעד טימ טריסאּפ טָאה סָאװ

 -עלאב .רעַײּפ-ןטאמראה ןיא ןגעלעג טלמעד זיא טָאטש רעזדנוא
 ּפָארא ןוא רעביטש יד ןסָאלשראפ ןבָאה סאג רעצנאג רעד ןופ סעטסָאב
 עמומ רעד ךיז טָאה גנילצולּפ .רעלעק ןיא ןעלעמלעז בער וצ עלא
 טָאה שינעקיטש רעד ןיא ?סָאװראפ .ּפוז עשרעניה א טסולגראפ ןעיסעה
 ךיז טָאה סע זיב ,טעכיוש םעד לקזעכעי בער ףא טקוקעג גנאל יוזא יז
 -אכ םעד סיורא טיצ טעכיוש רעד ,ןוה א יז טּפאכ ;ףָא טלָאװראפ ריא
 ,ןטכעש ףיוה ןיא סיורא טייג עמ ןוא ,ףעל

 -סיורא ןוא רעַײפ דליוו א ףיוה ןיא ןָאטעג ץעז א טלמעד טָאה סע
 ,ביוש א רָאנ ּוװ ןגָאלשעג

 .ןייגסיורא לָאז עמ ,רעלעק ןיא טּפאלקעגנָא ןכָאש א טָאה ךָאנרעד
 טשינרָאג טלָאוװ'ס יו ,סאלב ןוא קַור ןגעלעג זיא עיסעה עמומ יד
 סטעכױש םעד ףורא דרָאב רעד טימ ןגעלעג זיא ריא ןבעל ,ןעשעג
 םענעלאפעגנַייא םעד ףא ןגעלעג זיא ,עפוג טעכיוש רעד ,רע ןוא ,ּפָאק
 .טנאה ןיא ףעלאכ ןטימ ןקראּפ

 ,טריפָאזָאליפעג ןוא ןוה יד ןענאטשעג זיא ַײברעד
 -עמלעז יד םאגאה ,רעגייווש רענרומכ א ןעוועג זיא עדוי רעטעפ
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 רע זיא ,גיײנּפָא םעניילק ןקיזָאד םעד רעסיוא .ךעליירפ ןגַײװש רענאינ
 .ןעלעמלעז בער ןופ סעיצידארט יד ַײרט ןבילבעג גנעג עקירעביא יד ןיא

 ,רוטאנ וצ עביל יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ,וועגא ,זיא םיא ךרוד
 עדוי רעטעפ רעד .עכָאּפשימ רעד ןיא קיטעט קראטש ןעוועג זיא סָאװ
 זיא ןוה א רענייז ןגעוו .זיוהריפ ןיא ךיז אב זדנעג ןצעזראפ טגעלפ
 רעבעצ א ןלעטשסיורא ןגער א ןיא טגעלפ רע .דייר וצ ןעמוקעג ןיוש
 גָאטראפ טזומעג ןיוש ךיז רע טָאה טַײצ-ענסעװ ןוא ,רעסאוו-ןגער ףא
 רעטערב ןוא רעצעלק וצ עביל ןַײז .עיוואשטש ןבַײלקנָא ןּפאכסיורא
 רעד .רוטאנ וצ גנארד םענעגייא םעד ןופ ,עמאטסימ ,ךיוא טמאטש
 ןערב טימ ןוא טפאשביל טימ טערב א ןעלבוהּפָא טגעלפ עדוי רעטעפ
 טָאה ךָאנ וצרעד .יײרעילַאטס טאהעג ביל טָאה רע --- טרָאװ ןייא טימ
 לאלכיב ןוא גנאזעג וצ ,לדיפ וצ טפאשקנעב עקידעריומ א טאהעג רע
 .ןכאז-קיזומ וצ

 םענעדיישראפ ןופ רעדניק ןבָאה טזָאלעג ךיז טָאה עדוי רעטעפ רעד
 -- ייוצ זילב קיסאּפ רעבָא ןענַײז ךיורבעג רעזדנוא ראפ .טרעוו
 ,סעדוי רעטעפ םעד עקלאצ ןוא סעדוי רעטעפ םעד עלעַײכ
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 יד ןופ םענייא ףא רעיונעג ךיז ןלעטשּפָא ףָאס םוצ ךָאנ טניול ָאד
 ערעב -- ןוז ןרעטלע סעשטיא רעטעפ םעד ףא ,רענאינעמלעז ערעגניי
 ,טסָאװכ

 -ריב םעד סייב .רעבראג רעקידנגַײװש א ,ראווג א גנוי א זיא טָא
 ןופ ןעדרָא ןא ןעמוקאב ןאזאק םורא ןטכאלש יד ןיא רע טָאה גירקרעג
 .ערוװג רעשינאינעמלעז רעטלאק ןַײז ראפ .ןָאפ רעטיור רעד

 .עשראוו ףא ןעַײג טימ ןעגנאגעג זיא רע
 ,ןקאילָאּפ יד וצ ןלאפעגנַיירא ,ןעמוקעגמוא טינ ריש רע זיא ןטרָאד

 םייהא ןעמוקעג ןוא ןָאטוצרעביא ןזיוואב רעבָא ךיז רע טָאה םיסינ טימ
 ,סופוצ

 ,עלָאלעי עסיורג יד ןרָאװעג זיא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא ערעב סייב
 זיא עשיז רעטעפ רעד עליפא ,ןפָאלעגפיונוצ ךיז זיא ףיוה רעצנאג רעד
 ךעלעמאּפ ןעמונעג ,טצעזעגקעווא טלמעד ךיז טָאה ערעב .ןַײרא ךיוא
 :ןעלעקלאמ עמומ רעד וצ ןָאטעג גָאז א ןוא לוויטש יד ןעִיצּפָארא

 !ױסע רימ ביג ,עמאמ ---
 ןוא עדוס יד ןבַײר טעּפמיא ןרעטיב א טימ טצעזעג ךיז טָאה רע
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 -קעווא זיא ןוא ןגיּפשעגסיוא טָאה עדוי רעטעפ רעד .ןקלאב ןפא ןקוק

 -עגּפָא טָאה ערעב .טקורעגסיורא עלא ךיז ןבָאה זיײוװכעלסיב .ןעגנאגעג

 ןטלאה עמָאכלימ קעווא רעדיוו זיא ןוא לוויטש יד ןָאטעגנָא ,ןסעג

 ?אה ,טלעוװ א

 ,ליטש זיא ףיוה ןיא
 -נאגעגכרודא ףָאסלָאקּפָאס ןענַײז סעיצוילָאװער יד ןוא עמָאכלימ יד

 -מוא רעד ןפָארטעג טָאה ןעיסעה עמומ רעד טימ זיולב ,םעלָאשעב ןעג
 ,ּפוז לסיב ןשיראנ א בילוצ ,טשינמוא-טסיזמוא קילג

 עטראה ןיא ןטנָארפ יד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רענאינעמלעז יד
 ןעמ זיא טַײצ עטשרע יד .ןעלטיה עקידרעטניוו עטנערטעגפוא ,ןלעניש
 טָאה סָאװ ,ץלא ןעגנולשעג ,ףלעוו יד יו ,ףיוה ןרעביא ןעגנאגעגמורא
 -נַיירא ייז ןעמ טָאה זיײװכעלסיב רָאנ ,טנאה רעד רעטנוא טכאמעג ךיז
 "יו ןעמוקאבסיורא ןוא ךייוו ייז וצ טדערעג ,רעביטש יד ןיא טראנעג
 -אב ןלעניש יד טימ ןעמ טָאה רעטניוו .עראמ עטלא יד קירוצ זיא-סע
 ךיז ןרעגלאוו ןעלטיה עטנערטעגפוא יד ןוא ,ןריט עטלאק יד ןגָאלש
 טגירק ,טסערפ עסיורג יד ןיא ,טפערט סע .ןוויוא ןרעטניה םעייהדא ךָאנ
 סע טיצ ,לטיה אזא דמאז ןקידנוויוא-ןרעטניה ןופ עשטיא רעטעפ סיורא
 ץלָאה עינמערב א ןגָארטנַײרא טייג ןוא דרָאב רעד רעביא זיב ּפָארא
 .ןעלעקלאמ עמומ רעד ראפ

 .עמָאכלימ רעד ןופ ןבילבעגרעביא זיא סָאד טָא

2 

 טדער .עילָאפ רעטעפ זיא רענאינעמלעז עלא ןופ רעטסנלאווירט רעד
 "יילאב ָאד םיא ןעמ טָאה טייהרעניילק לַײװ ,טרָאװ ןייק סיורא טינ רע
 רעד ראפ ןּפעלש טינ םיא ךיז טבַײלק עמ ,ךיז טכאד ,עליימ .טקיד
 יננוצ

 -ענאט רעשּפיה א ךיוא ,סעשטיא רעטעפ םעד ערעב טייג םיא ךָאנ
 טעז עמ יוויוזא רָאנ ,לקריצ ןטייווצ ןופ רענָאיצילימ א רעטציא ,עראב
 םעד ףא ןפָאלשרעביא זיולב םייהא טמוק רע ,ןָא טינ ןגיוא יד ןיא םיא
 .ךעלרעפעג טינ ךיוא םיא טימ זיא ,ןאשטּפאט ןטראה סנטאט

 ןעבלָאב ןָא לָאמא טבייה עגנוי יד ןופ רעצעמע זא ,טפערט רעמָאט
 ןפא עצייא ןא םיא טימ ךיז ןעמ טיג ,ןטַײקשיראנ עקיטנַײה יד ןופ
 רעכעה א ךָאנ טליג ,סעּויליש עגנוי יד ראפ ,ייז ראפ ;ןפיוא ןשימייה
 .טעכיא שטאּפ א ךָאנ טפלעה ,טכעלש רָאג ןיוש ביוא ןוא ,טרָאװ
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 טגָאז --- ,ּפָאק ןופ לוד םעד ןגָאלשסיױרא טַיײצ עטסכעה ןיוש ---
 .עשיז רעטעפ

 רעטעפ טגָאז --- ,ךיוא ןשטנעמ ךעלקיטש ןרעוו ןיוש געמ עמ ןוא --
 .עשטיא

 טגָאז -- ?ןעוװעדלעב וצ ריש רעד זיא לפיוו ,רעקירעד ןוא --
 .עדוי רעטעפ

+ 

 ,טסייוו עמ .ןעלעַײכ ןַײז ןעניז ןיא עמאטסימ סע טָאה עדוי רעטעפ
 ןשידִי א ראפ ןעלעַײכ ןכאמ ענעסאכ ךיז טבַײלק עדוי רעטעפ זא
 ךיז טיירד ,לבוה םעד ןפרָאװראפ רע טָאה טַײצ עטצעל יד .ןשטנעמ
 .טַײל א סעּפע טכוז ןוא םישַָארדעמעטָאב יד רעביא געט עצנאג םורא
 .טעכיוש א ליוו רע

 ;לאפ אזא ןופ ,לשָאמעל ,טלייצרעד עמ
 ןסָאכ טרָאס אזא טימ ךיז ןפערט טדערעגּפָא רע טָאה ןטלמונא

 עדארג טלמעד ךיז ףראד טכאנאב .סאג רענעגעלעגּפָא ןא ףא ץעגרע
 טלעטשעגּפָא ,קעווא עלעַייכ ןַײז זיא ןגעווטסעדנופ .עכורעוואז א ןכאמ
 ןיא .ןטראוו ןעמונעג ןוא ,טגָאזראפ טָאה עטאט רעד ּוװ ,גָאר םאב ךיז
 שינעפעשאב עקידעבעל םוש ןייק ןעזעגסיורא טינ ןעמ טָאה עייוואז רעד
 -עג ליפיוזא ףא ,קיטנעק ,רעבָא טָאה עלעַײכ .טינ ךיוא ןסָאכ םעד ןוא

 -אב ןוא טנאוו א וצ טעילוטעגוצ ךיז טָאה יז זא ,ןבָאה ענעסאכ טלָאװ
 ןאד ךיז טָאה יז סָאװ .ףָאס ןזיב ןטרעשאב ריא ףא ןטראוו ןסָאלש
 .ןגָאז וצ רעווש טעשָאּפ זיא ,טכארטעג

 טנָאמרעד רעגעלעג ןפא עדוי רעטעפ ךיז טָאה טכאנ רעד ןיא טעּפש
 עקידעבעל א םיוק יז טכארבעג ןוא ןפָאלעגסיױרא רע זיא ,ריא ןָא
 ,םייחא

 :ףיוה ןיא ןעמ טגָאז ןסָאכ ןגעוו ןוא
 ענעסאכ טלָאװעג טינ טָאה רע זא ,טינ סע טייטשראפ רעוו ---

 ?טסָארפ א ןיא ןבָאה

= 

 טאהעג ענעסאכ טלָאװ סָאװ ,ףיוה ןיא רענאינעמלעז א ןאראפ זיא סע

 א ןופ רעכָאב רערעטלע ןא זיא סָאד .ךיוא טסָארפ א ןיא ןעלעַײכ טימ

 רע .רעגַײװש רענרעזַײא ןא ,רעמ סינ ביוא ,קיסַײרד ןוא טכא רָאי

 ןטראה םעד ףא ןפָאלשרעביא בוטש ןיא ןטאט םוצ טכאנ עלא טמוק
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 עטלאק יד רָאנ ,ךאז עכַײלג א עקפאד זיא'ס זא ,טלאה עמ .ןאשטּפאט
 -סיוא ךָאנ ךיז ףראד שטנעמ ןקיזָאד םעד ןוא ןעלעַײכ ןשיווצ עביל
 ךָאנ טפיול עלעַײכ םערָאװ ,ןרילאטשסיוא ךָאנ ךיז ףראד יז .ןרילאטש
 ,גנועז א ףא טַײצ וצ טַײצ ןופ סיורא גָאטראפ

 עקידנגלָאפ בילוצ ךעדיש ןגעק ןַײז רעכיז רעבָא טעװ עדוי רעטעפ
 ;םימַײט

 .רענאינעמלעז א טנַײפ טָאה רענאינעמלעז א 1
 .שטנעמ רעכעלשידִיי ןייק טינ זיא ןסָאכ רעד 2
 ,ףיוה ןרעביא ךיז טעוװעקעדזיא ןסָאכ רעד .3
 ,רע טָאה טלעוו רעד סעכָאלוצפא ,רעטציא טקנוּפ .קיטכיר זיא סָאד

 טימ ,רענַײז ןעמאמ רעד טימ לציּפש יינ א סעּפע ןָאטעגּפָא ,ןסָאכ רעד
 רענאינעמלעז עטלא יד טרעדורעגפוא טָאה סָאװ ,עלעקלאמ עמומ רעד
 .ןייב ןזיב

 ?טריסאּפ סניוזא טָאה סָאװ
 וצ קעוװא טייג ןוא וועשאיעמ ןטסונא ךיז זיא עלעקלאמ עמומ יד

 ,ןיײרא עיצילימ רעד ןיא ןערעב
 יז טָאה יוזא -- ,לכיימש א לָאמא טינ וטסוט יימעלאה ,ערעב --

 ?סָאװ טסייוו רעוװ ,ןעניימ ךָאד ןעק עמ -- ,טגערפעג
 ָאי רעשפע .ןָאטעג לכיימש א ָאי טלמעד רע טָאה ,טלייצרעד יז יו

 ףורא ןטנוא ןופ טקוקעג ,גנאל ןסעזעג זיא רע רָאנ ,טינ רעשפע ןוא
 ,זָאנ רעד טימ טעקשרָאפעג ןוא ןעמאמ רעטלקיווראפ רעד ףא

 ;טגערפעג רע טָאה ךָאנרעד
 ?עמאמ ,ןבעל וצ ןענאוונופ ריא טָאה יצ --
 ,ָאלא ,ףראד רע ןוא ,דָיי רעכעליירפ א זיא עשטיא רעטעפ רעד

 .ןבעל וצ ןענאוונופ ןבָאה טינ
 ןלעדייא םעד ןּפיל יד ןשיווצ ןזָאלעגסיױרא ,טצפיזעגּפָא טָאה ערעב

 :ןָאטעג גָאז א ןוא (סנייא לטיּפאק עז) עשזריה
 ?עקידערוויא ןייק טינ טסיב וד זא ,עמאמ ,וטסייוו יצ --
 -עגפוא ריא טָאה ערעב .טסּוװעג טינ ,קידנגָאז סעמע םעד ,טָאה יז

 רעסעב ןיוש לָאז יז זא ,טעצייעג ןוא ןייטשראפ וצ רָאלק ןבעגעג ,טרעלק
 .סעצארעמא יד ןרידיווקיל ףא סרוק א ןעמענרעטנוא

 -כעטדעּפ ןיא ןעגנולקעגנָא ןוא ןביוהעגפוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 ,םוקינ



4 

 ןעגנאגעג זיא עלעקלאמ עמומ יד .טסערפ .טאווש ןעוועג זיא'ס

 :טכארטעג ןוא ענערָארפראפ א םייהא

 ךיז טפערט עמ זא ,רעכַײלג ןיוש זיא ןערעב ןקיזָאד םעד טימ ---

 .רענעטלעז

 .ךעשיוכ טרעקעג ךיז טָאה ףיוה ןיא ןוא

= 

 רעכָאב א ,ףיוה ןיא רערעל א ןזיוואב עקאט ךיז טָאה ןגרָאמ ףא
 .קעשאד ןרעטנוא ןופ ענירּפושט א טימ

 יז .ןצראה ןיא ןגָאלש ןעמונעג טלמעד טָאה ןעלעקלאמ עמומ יד
 ךעלַײרג ןוא ךעטראפ םעד ןָאטעגסיױא ,ןשאוועגמורא דלאב ךיז טָאה
 ןעוועג זיא עלעקלאמ עמומ יד .שיט גערב א וצ טצעזעגוצ טמעשראפ
 ,ןעמוקרָאפ ,ךעלטנגייא ,ָאד טעװ עס סָאװ ,טסּוװעג טינ ,ןקָארשעגרעביא
 ,ןיײרא ןגיוא יד ןיא רערעל םעד טקוקעג יז טָאה גנולפייווצראפ טימ ןוא
 ןָאט ףראד עמ סָאװ ,יונעג טסּוװעג טינ ךיוא ךָאנ טָאה רערעל רעד
 .קעשאד ןרעטנוא טלטיורעג ךיוא ךיז רע טָאה

 ,ןסָאלשראפ גַײצעג-בַיירש סָאד טלאה (סעויליש יד) גוימָאק ערוועכ
 ןעוועג ןענַײז רעטניט סעמומ רעד ןיא זא ,ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה'ס ןוא
 ,ןזָאלבעג ןוא רעטניט ןיא ןזָאלבעג טָאה עמומ יד .טניט טָאטשנָא ןגילפ
 יד .ןפלעה טיג ןיוש סע טעװ ,טרעכיזראפ טָאה רערעל רעד יו רעבָא
 -ּפָא סבעוװניּפש סָאד ,לגיּפש ןרעטניה ןופ ןגיוצעגסיורא ןעמ טָאה ןעּפ
 טָאה'ס ןוא ,לגָאנ ןפא ןָאטעג קירד א סע טָאה רערעל רעד .טשיוועג
 ןופ ךַאנ ,ןעּפ עקיטַײצראפ א רָאג ןיוש זיא סָאד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז
 ,עיצוילָאװער רעד ראפ

 יד ןבילבראפ ןעלעקלאמ עמומ רעד אב ןיוש זיא ןָא טלמעד ןופ
 יצ ,לגָאנ ןפא ןָאט וורּפ א יז ןעמ ףראד ,ןעּפ א רָאנ ּוװ ,טפאשניווועג
 לקיטש א ךיוא ןיוש זיא סָאד זא ,יז טָאה ןטלאהעג ןוא ,טבַײרש יז
 .ןשטנעמ ןטנרעלעג א ןופ ןעמיס

 -טסעדנופ .ןגָארטעצ קראטש ןעוועג ךיוא זיא עשטיא רעטעפ רעד
 רעטעפ רעד .ןבַײרש םוצ טפעה ןַײז טגיילעגרָאפ ייז רע טָאה ןגעוו
 -םיונוצ א ןישאמ-יינ רעד ןיא לטסעק ןופ ןעמונעגסיורא טָאה עשטיא
 רעדעפַײלב א ןדנובעגוצ ןעוועג זיא'ס רעכלעוו וצ ,טפעה עטיירדעג
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 -עגרעביא ןוא ינק רעד ףא טפעה יד טכַײלגעגסױא ,עלעקירטש א ףא
 .סנגיובנלע יד ןיא רעטיצ א טימ רערעל םעד ןבעג

 ,שינעקיטש א ןרָאװעג זיא'ס ,ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה ףיוה רעד
 ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ןוא טניוטשעג טָאה עמ

 -סיוא טינ ףָאסלָאקּפָאס עשטיא רעטעפ טָאה -- ?אה ,טלעוו א --
 ,ןטלאהעג

 יד רעטנוא ןופ ןָאטעג קוק א קידעזגור םיא ףא טָאה עדוי רעטעפ
 :טרעפטנעעג ןוא ןלוקאּפש

 ?דרע'רד ןיא טגיל עמ זא ,רעכַײלג טינ ןיוש זיא --
 טַײרפאב ןיוש זיא סָאװ ,ןעיסעה עמומ יד טניימעג רע טָאה סָאד

 .גנאווצ-לוש ןופ ןרָאװעג
 רָאה א ןגיוצעג ,טַײז א ןָא ,קַיור ןענאטשעג זיא עשיז רעטעפ זיולב

 :טלכיימשעג ןוא דרָאב ןופ
 !רעדניק עשיטַײל ---

= 

 "וק טגעלפ רערעל רעד .טניווװעגוצ רעבָא ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,עלעקלאמ עמומ יד ןוא ,טסּוװעג ןיוש טָאה עמ .טכאנרעדפא ןדעי ןעמ
 יד סעמכאמ ,ןָאטעגפוא ךאס א םיא אב טָאה ,ןַײז עדיומ ןעמ זומ
 טָאה יז זא ,ןבעגוצ ךיוא ףראד עמ שטָאכ .טוג ןעוועג ןענַײז ןטיײקיייפ
 .ןענרעל טליופעגרעטנוא לסיב א ךיז

 ןענַײט יז טגעלפ יוזא -- ,ייברעד טינ זיא ּפָאק רעד --
 לדיימ ןיילק א יוװ ,טריפעגפוא עלעקלאמ עמומ יד ךיז טָאה לאלכיב

 -ראב אזא ראפ ךעלדנעטשראפמוא לסיב א ןעוועג זיא סָאװ ,סאלק ןופ
 יז יװ ,סאד

 ןענופעג ,בוטש ןיא יז קידנפערט טינ ,רערעל רעד טָאה לָאמא
 :עשטיא רעטעפ ןראפ ךיז ןגָאלקאב קיטיינ ראפ עליפא

 גונעג סיורא טזַײװ -- ,טגָאעג רע טָאה -- ,יורפ רעַײא ---
 וצ סערעטניא ןקירעהעג םעד טימ טינ ךיז טיצאב יז רָאנ ,ןטַײקַייײפ
 ,טעברא רעד

 .טשעדיכראפ קראטש עשטיא רעטעפ ךיז טָאה -- !?רָאג יוזא --
 :ןעלעקלאמ עמומ רעד טדערעגסיױא עקאט רע טָאה רעטעּפש
 -אטסימ ךָאד טסָאק'ס -- ,טרעזייבעג ךיז רע טָאה -- ,שטַײטס --

 !טלעג עמ
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 -עג טיר עליפא ,ןרָאלראפ סעליצט ךיז טָאה עלעקלאמ עמומ יד
 :ץערעט ןפא ןלאפעג דלאב זיא יז רָאנ ,ןרָאװ

 ...טינ לכיב ןייק בָאה'כ זא ---
 טנָאקעג טינ ןפיוא םושעב עשטיא רעטעפ רעד ןיוש טָאה סָאד טָא

 :ןעמענאב
 וטסָאה ?בוטש ןיא ןאראפ ןענַײז ךעלכיב קינייו ,טסייה סָאװ ---

 ?טנרעלעגסיוא ךעלכיב עלא ןיוש
 ָאד ןָאק רעפטנע ריא זא ,ןעזרעד ןיילא טָאה עלעקלאמ עמומ יד

 :געווסיוא רעדנא ןא טכארטעגוצ טָאה יז ןוא ,ןטליג טינ
 ..ןלוקאפש יד ןופ לזעלג א ןלאפעגסיורא ...טינ עז ךיא זא --
 דימָאט ןעוװעג זיא רעטעפ רעד זא ,ןעניימ טינ רעבָא ףראד עמ

 -נעדעגראפ וצ טינ טדאש סע .ןעלעקלאמ עמומ רעד וצ גנערטש יוזא
 ןוא ייווצ טלא .עביל רעקיטַײצראפ טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד זא ,ןעק
 רעד טליפעגטימ ךיוא ,ךעבענ ,טָאה עשטיא רעטעפ .רָאי קיצרעפ
 ,ןעמומ

 ;לאפ אזא טריסאפ לָאמא עליפא טָאה סע ןוא
 ךיז טבַײלק עלעקלאמ עמומ יד .ןעמוקנָא דלאב ףראד רערעל רעד

 רעצראווש רעד ןַיירא טפיול גנילצולּפ .ןַײרא טָאטש ןיא רעכיג סָאװ
 :יירשעג א טימ עלעטָאמ

 !טיג רערעל רעד ,עמומ ---

 -ראפ יוזא טלמעד ךיז טָאה עלעקלאמ עמומ יד זא ,טלייצרעד עמ
 סעקילַאװ יד טימ ןוא לטנאמ ןטימ ןכַארקעגניירא זיא יז זא ,ןריול
 ,טקעדעגנַײא יז טָאה עשטיא רעטעפ .ןַײרא טעב ןיא קעשַאק ןטימ ןוא
 םעד לסיב א ןגיובעגסיוא ,טנעה יד טגיילעגפיונוצ רע טָאה םעדכָאנ
 קיטעמוא ךעלַײרג טגָאזעג ןוא (!רענאינעמלעז א ,ָא) טַײז א ןָא ּפָאק
 :רערעל םוצ

 -ראפ טעז ..ןצנאגניא טינ טנַײה סעּפע ךיז טליפ עטלא ןַיימ --
 ןא ָאש יד ןבעגּפָא זדנוא ןיוש טעװ ריא ןוא ,רערעל רעוואכ ,טבַיירש
 .לָאמשרעדנא

 ןָאטעגפוא ךאס א עלעקלאמ עמומ יד טָאה ןגעווטסעדנופ
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 םינּפיק קיציא
 ךעלריפאפ סענאדָאב ןופ

 -נוזאב ןוא) טסייוו ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא ָאד ךימ ןעק'ס רעוו
 רענעמונראפ א ןיב ךיא זא ,(סע ןסייוו עלא ןטנעִיצאּפ ענַײמ סרעד
 ןוא עלעטש רעד ךָאנ גָאט עלא טַײצ רימ אב טעַײטס ךָאד .שטנעמ
 טינ ןייא וצ ןייגראפ ,םייהא עפאלש וצ ךאמ ךיא סָאװ ,ןטיזיוו יד ךָאנ
 רָאנ יז ףערט ךיא יבא ןוא ,יז זיא עקטסיגוימָאק א ,לדיימ סיורג ןייק
 .ייוצ ןוא אש א ּפָא ןרעג רעייז ריא אב ךיא ץיז ,בוטש ןיא

 רימ טגָאז עמ ןוא ,םעד ןופ ךיוא ןעמ טסייו רימ אב בוטש ןיא
 ןופ רימ טימ זיא (לדיימ סָאד ,יז טסייה יוזא) ענאדָאב לַײװ ,טינרָאג
 א ענַײמ וצרעד ךָאנ יז זיא ,ןסיו טליו ריא זא ןוא ,לטעטש ןייא



 ,טזָאלראפ ןבָאה רימ סָאװ ,לטעטש ןיא טרָאד ןוא .ךיוא רעטסעווש
 ךָאנ טקנעב סָאװ ,עביל א ןוא ערעַײט א ,אזא ענייא ענעדִיי א ַאד זיא
 .עמאמ סנדייב רעזדנוא זיא ענעדַיי יד טָא .רעדייסעק זדנוא

 ,רעטסטלע רעד רעדירב יד ןופ ןעוועג ןטרָאד ךיא ןיב בוטש ןיא
 רימ וצ .עטסגנַיי יד רעטסעװש ערעזדנוא ןופ טציא זיא ענאדָאב ןוא
 ךיא גיילראפ ,ןעמונראפ זיא יז ,טגָאז יז .ןטלעז ,ענאדַאב ,יז טמוק
 ךיא בָאה ןיול ןוא .ריא וצ ןיוש ייג ןוא קנאב ןרעטנוא דעװָאק ןַײמ
 רעביל רענעי ןופ ריא אב שיט ןפא ךיא ףערט לָאמא .ראפרעד ןסיורג
 שידִיי טעּפרָאקעגנָא ןא ,סע טסייה ןעמאמ רעזדנוא ןופ עקאט ,ענעדִיי
 .טקישעגוצ סעמיוקעמ ענעי ןופ ךיוא ,לכיק ןשטער א לָאמא ,עלעווירב
 -עזדנוא ןענאדָאב אב ,ריא אב ןעוו ,ָאש א לָאמא ךיא ףערט וצרעד ןוא
 -אכ ןוא םירייואכ עריא ,בוטש ןיא םירייוואכ עריא ָאד ןענַײז ,רער
 ןריא ףא לכיב םענעפָא ןפא טנעה יד קעווא לָאמא יז טגייל .סעטרעוו
 יז סָאװ ,ןכאז טלייצרעד יז ןוא ,טלאה יז סָאװ ,טפעה םעד ףא רעדָא
 ,לטעטש ןופ ךיז טנַאמרעד

 ןוא טגיילעגקעװא ךוב ןטסעב םעד טלָאװ ךיא זא ,ךיז טכאד רימ
 יד ןופ טינ רימ ראפ זיא קינייװסיױא ייז ןבעגרעביא .טרעהעג יז
 ןיא ריא אב ןבָארגעג ךיז ךיא בָאה ןטלמונא רָאנ ,ןכאז עגנירג
 -ראפ ,ךעלריּפאּפ רָאּפ א טּפעלשעגוצ עקיטשיב בָאה ןוא לדָאלפוש
 ,ןבירשעג ןעוװעג זיא טרָאד סָאװ זיא .טפירשטנאה ריא טימ עטנכייצ
 ,טרָאװ ןיא טרָאװ ןשָאל ריא טימ רעביא ךַײא ךיא ביג

 רךעלקערש ןעװעג זיא רימ יוזאייװ 4
 סנטַײװרע דנופ טָאטש עסיורג יד

 ןבָאה עטָאראכ ןרעק ןוא ןעקנעב רימ ךָאנ ןרעק ןכאז ךאס א.
 קנעב ,ןגָאז ליוו עמ זא רָאנ .םייה רעד ןופ ןרָאפעגקעװא ןיב ךיא סָאװ
 ןגיוא יד ראפ ןייטש רימ טעװ גנאל .ייז ןופ רעמ רעשפע לָאמטּפָא ךיא
 ןסעזעג ןיוש ןיב ךיא סייב עליפא ןוא .םייה רעד ןופ רָאפקעוװא ןַײמ
 ץיז ,לטעטש ןופ ןרָאפעגּפָא טסרעװ טכא רעשפע ןיוש ,רופ רעד ףא

 -ראּפ ךָאנ ןציז רימ םורא ,ןגיוא עטכאמראפ טימ ןגָאװ ןפא יוזא ךיא
 רעלק ךיא ,טינרָאג רעה ךיא ןוא ,ךיז ןשיוװצ סעּפע ןדייר ןוא ןעניוש
 עליפא ןוא ,טכאנראפ ןטכענ טשרע זא ,ףָאלש ןכרוד יו יוזא ,רָאנ

 רימ זיא טציא ןוא ,גָאט עלא יװ יוזא ןעוועג ץלא ךָאנ זיא ,טכאנאב

 רופ יד ,דרעפ יד טימ ךיז טגירק עלָאגעלאב רעד :ענדָאמ יוזא ןיוש

 -יס; רעד רעטנוא ןוא ,ןַיײרא םענָאּפ ןיא טילפ ביוטש רעד ,טעקסארט

 ןוא רעדמעה ענַײמ עלעקעּפ א ןיא ןגיל סיפ עמאס ענַײמ אב ?עינעד
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 ןיהּוװ ,טינ סייוו ךיא סָאװ ,ענשארטס יוזא רימ'ס ןוא ,עלעדנוב ןַײמ
 ,רָאפ ךיא

 סָאװ רעבָא ,עקרענַאיּפ א ןופ עשָאקשינ ,ךיז טכאד ,ךיא ןיב יוזא
 ?טינ ךימ ןעק רענייק ּוװ ,טָאטש ןיא ןָאט ךיא לעוו

 טימ רעדורב א ץעגרע ךיא גָאמראפ ,טסּוװעג ךיא בָאה ,טָאטש ןיא
 ןוא לושּפָארּפ א ןיא ןעמוקנָא ךיא לעװ טָאטש ןיא ןוא ,ןרעגעווש א
 -עג זיא טכאנראפ ןטכענ רעבָא ,טוג גנידצלא עקאט זיא .ןענרעל ךיז
 -דנוא ךָאנ יוזא עקאט ןיוש קנעב ךיא) עשאּפ ןופ עמייהעב יד ןעמוק
 יז ןָאק ךיא זא ,ךיז טכאד רימ .יז זיא עקניניילק א ,(עלעמייהעב רעז
 -יור אזא .ליוו ךיא ןיהּוװ ,ןגָארטקעװא יז ןוא סעציילּפ יד ףא ןעמענ
 םורא ,םענָאּפ ןפא ןוא ,ךעלרענרעה עשירפ עיולב טימ ,יז זיא עקניט
 ןעמיס א ,רעלעקניט סעּפע סיוא יז טמוק ,ןגיוא יד םורא ןוא ליומ
 ,ןבאז עלא טייטשראפ ןוא עגולק א זיא יז זא

 ךיא זא ,רָאפקעװא ןַײמ ענשארטס יוזא ןרָאװעג טלמעד רימ זיא'ס
 טינ לָאמנייײק ךיז בָאה ךיא עכלעוו ףא ,ןכאז ןעזרעד םעצולּפ בָאה
 זדנוא טצונ סָאװ ,עלעטסעק ןפא זא ,ןעזרעד בָאה ךיא .טקוקעגמורא
 ,קָאשטוס א ןלאפעגסיורא זיא ,עמייהעב יד ןקלעמ ףא עלעקנעב א ראפ
 טַײזעגרעביא בָאה ךיא ּוװ ,ךיק ןיא ןוא ,סיירג יד ןשָארג א יװ יוזא
 טזַײװ .רעטרעכייראפ א קראטש ןעוועג ןעמיוק רעד זיא ,ךלימ יד
 ןעמאמ רעד סעּפע ןפלעה טאהעג ןעניז ןיא קיצניװ בָאה ךיא זא ,סיוא
 םעדנעּפ-םעדנעה טכאנראפ ןטימניא טּפאכעג בָאה ךיא ...בוטש ןיא
 בָאה ,ןוױא םעד טרימשעגסיוא ןוא טלעטשעגרעדינא ךיז בָאה ןוא
 ,ךיק יד טמארעגפוא ןוא רעסאוו לָאמ רָאּפ א םענורב ןופ טכארבעג
 טינ עקפאד זיא עקרענָאיּפ א ראפ .ץאלאפ רעסעמע ןא ןרָאװעג'ס זא
 קעווא ןיוש ךָאד רָאפ ךיא זא ,ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,ןענייוו לָאז יז ,ןייש
 א ראפ טָאטש ןיא ןטרָאד ןענַיײז סָאװ ,טינ סייוו ךיא .טַײװ יוזא
 ןדייר ןטרָאד ייז טימ ךיא לעװ סָאװ ןוא ןשטנעמ

 ,טנוװֶא ןיא ןוא ,טנגעזעג לָאמ ןייא גניר ןטימ ןיוש ךיז בָאה ךיא
 -ניק סעמומ רעזדנוא ...לָאמאכָאנ ןעמוק ייז ןפראד ,טגָאזעג ייז ןבָאה
 סָאװ ,ענאקעמ עלא רימ ןענַײז רעדניק סמינייכש יד ךיוא ןוא רעד
 ,טָאטש עסיורג א ןעז לעװ ךיא סָאװ ,ןאב רעד טימ ןרָאפ לעװ ךיא
 ,סכלעזא ףא ןעװעג ענאקעמ ןיילא ךיז ךיא בָאה ךָאװ א טימ קירוצ
 רימ זא ,עשיראנ עכלעזא רעדניק יד סיוא רימ אב ןעמוק טציא רעבָא
 ,ןענייוו שזא ךיז טסולג

 ,ןעקנאדעג ענַײמ עלא ןופ ףיט רעד ןיא ץעגרע ,טַײװ:טַײװװ ןוא
 ךיא .עסַײמ עצנאג יד ןגיל א זיא'ס זא ,קנאדעג א ןַײרא ךיז טעוונאג
 ןוא ,ןעוועג יו ,עקרענָאיּפ עטוג א ןַײז לעװ ךיא ,ץעגרע ןיא טינ רָאפ
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 עניילק יד ןיא ,טנוזעג ןַײז לעװ ךיא .םייה רעד ןיא ןענרעל ךיז לע
 גנידצלא ןעמאמ רעד ןפלעה לעװ ךיא ןוא .טנוזעג ןעמ זיא ךעלטעטש
 .בוטש ןיא

 -עב יד .טעוװעקאפעגפיונוצ ןעוועג רעבָא ןיוש ןענַײז ןכאז ענַײמ
 ,ןענאטשראפ ,סיוא טזַיװ ,טָאה ,ןקלָאמעג יז בָאה ךיא סייב ,עמייה
 -עגנָא לָאמ עלא יז טָאה ,טעוװעקאּפעגפיונוצ ןיוש ןענַײז ןכאז יד זא
 ןופ .רימ וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה ,עליאּפ טימ ליומ א ןעמונ
 -ןוא-םורא טַײזעג ריא אב ךיז ןבָאה עדרָאמ רעד םורא ךעלערעה יד
 יו יוזא ,רימ ףא טקוק יז ןוא ,רעַײז א ןופ יוו יוזא ,ךעלעווניר םורא
 ,שטנעמ רעקידעבעל א

 "ורב ןַײמ ןוא ,טעוװועקאּפעגפיונוצ ןעוועג ןיוש ןענַײז ןכאז ענַיײמ
 ןא ןגעוטנַײמנופ ןלעטשאב ןעגנאגעגמוא זיא ,רערענעלק רעד ,רעד
 ,רופ רעד ףא עלָאגעלאב םאב טרָא

 ,גניר ןופ ןרענָאיּפ יד רימ וצ ןעמוקעג רעטַײװ ןענַײז טנוװַא ןיא
 סָאװ םערָאװ .קיטעמוא ןיב ךיא זא ,טנעקרעד ךַײלג רימ ףא ייז ןבָאה
 ךיא רָאפ ,רופ יד ןָא טמוק ירפרעדניא זא ,רעטכעלעג סָאד ָאד זיא
 ..קירוצ ןַײז ָאד ןיוש לעװ ךיא ןעוו ,טינ עליפא סייוו ןוא קעווא ןיוש

 ףרָאד א ןיא םענורב א ןבעל טלעטשענּפָא ךיז טָאה רופ יד זא
 ,ןגיוא יד טנפעעג ךיא בָאה ,דרעפ יד ןעיָאּפ

 .עלָאגעלאב רעד ךימ טגערפ --- ?ןפָאלשעג טסיב וד --
 טנעקעג טינ יװַײס בָאה ךיא רעבָא -- ,םה -- זא ,םיא ךיא גָאז

 בָאה ךיא ןוא ,ּפָאק רעד טיירדעג רימ ךיז טָאה'ס .ןגיוא יד ןפָא ןטלאה
 ןענָאמרעד טלָאװעג ךיז בָאה ךיא :ךאז ןייא ןענָאמרעד טלָאװעג ךיז
 -עג קיצניװ רעייז גָאט ןצנאג א ןטכענ רימ טימ טָאה עמאמ יד זא
 ךיא בָאה ךָאנ ןוא .ןרָאפקעװא לָאז ךיא ,טלָאװעג טינ טָאה יז .טדער
 לָאז ךיא ,ןבירטעג טָאה עלָאגעלאב רעד זא ,ירפרעדניא) טנָאמרעד ךיז
 וצ טאהעג טינ טַײצ ןייק םעד ןופ ךיא בָאה ,ןבַײלקסױא רעכיג ךיז
 ךיא סאשעב ,טכאנאב זא ,(טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה טציא ןוא ,ןרעלק
 רימ ןבעל טייטש רעצעמע יוװ ,םעצולּפ ךיא רעהרעד ,ןפָאלשעג ןיב
 ,ּפָאק םאב רעצעמע ךימ טעלג גנאל-גנאל .ּפָאק םאב ךימ טעלג ןוא

 -ַײװ ךיא ןפע ,רענייק ָאטינ ,ךיז טכאד ,זיא ,ןגיוא יד ןפע ןא וט ךיא

 טגייב עמ ןוא רעצעמע רעטַײװ ךימ ןעמ טשוק -- ,ןגיוא יד ףוא רעט
 ךיא יו ןוא ,קעווא ןעמ טייג -- ריר א ךיז ךיא וט .רימ רעביא ךיז
 טוג ךיז בָאה ךיא זא .רימ ןבעל רעטַײװ ןעמ זיא -- ןגיוא יד ךאמראפ

 יד ןיא ןעזרעד ךיא בָאה ,טעב ןפא טצעזעגפוא ךיז ןוא טּפאכעגפוא

 עלעּפמעל ןטימ קעווא ךיגרעדניא טייג יז יוזאָיו ,עמאמ יד סעציילפ

 .ןַײרא רעקלא ןיא ךיז וצ טנאה ןיא
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 א ךיז ךיא בָאה ,ןייטש א ןיא ןָאטעג עקסארט א טָאה ןגָאװ רעד
 טיירדעגסיוא עלָאגעלאב רעד טָאה .למערד ןופ יו יוזא ןָאטעג ּפאכ
 :רעכעליירפ א ןפורעגנָא ךיז ןוא רימ וצ ּפָאק םעד

 -נופ ןיש טפַײפ ָא-נָא ,ףָאלש ,ףָאלש ?טסּפָאלש וד ,ענאדָאב --
 ."דזעיָאּפ, רעד ןטַײװ

 רעטסָארָאקסיא ןפא ןעקסארט ןעמונעג ןבָאה רעדער יד ןוא
 ...יסָאש

 דלאוו ןיא

 ןופ יוזא לָאמניײא ייג ךיא ףברָאטשעג זיא עקליריק ,ענדָאמ יו
 טסרעװ ַײרד ערעסָאװ ,ףרָאד א זיא ןעשטָאצ ..."ןָאהאז; רענעשטָאצ
 יד טרָאד ןריזינאגרָא -- עקזורגאנ א טאהעג בָאה ךיא ןוא ,זדנוא ןופ
 טינ ליו עטאט רעד ,ןדַײל טינ ליו עמאמ יד ןוא .רעדניק עשרעיוּפ
 ."עריוט ןענרעל טַײלספרָאד טימ ןייג לָאז ךיא, ,ןרעה

 !שרעדנא ץעגרע ןופ ןבער א ןקישוצ ייז טעו טָאג --
 סָאד -- טאהעג ביל רעדניק יד ךימ ןבָאה ןעשטָאצ ןיא ןוא

 .סעַײכ
 טידנאב א -- ,ענַײמ טַײל יד ,ךימ ייז ןעשארטס -- !קנעדעג --

 -ייניא זדלאה ןטימ ּפָאק םעד ןסַײרּפָארא ריד רע טעוו ,ןּפאכ ךיד טעװ
 .!סעסַײמ עכלעזא ,ןטידנאב יד ,ביל טינ ןבָאה ייז ...םענ

 ןבָאה ךעלכעטסאּפ יד .ףרָאד ןופ טכאנראפ יוזא ךיז ייג ךיא ןוא
 רעמ סָאװ ןעגנערב ייז ךיא לָאז לָאמ ןקידנעמוק זא ,ןטעבעג ךימ
 ,ריּפאּפ

 .טּפאכעגרעטנוא טארטסילאק טָאה --- !ךיוא ךעלעבעווש ןוא --
 סעומש ןפא סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא ןוא ,ךיא רעפטנע -- !טוג --

 .(15 רָאנ ןעוועג ןענַיײז לָאמ ץנעי) טַײלערװעכ 19 ןעוועג ןענַײז
 ןיא .סיורא רעדלעפ יד ףא רעיוט-ףרָאד ןסיורג ןופ סיורא ןיב ךיא

 ךיא ,טאשעג טינ טלָאװ'ס זא ,רעלק ךיא ןוא ,ןיוש ךיז טלקנוט ןסיורד
 זא םייהא ןוא .לימ סעקשירה ןיא ןדָאבסױא ךָאנ ךיז סגעוונייניא לָאז
 םעליוא רעד ןוא ,ןעזעגוצ עמייהעב יד ןַײז ןיוש טעוװ ,ןעמוק לעװ ךיא
 ךיז יירד ךיא זא .,ייז ןעניימ לָאמשרעדנא ןא) םורק ןקוק רימ ףא טעװ
 -ראפ ךיז בָאה ךיא יצ ןוא ...(בוטש ןיא טעברא רעד ןופ סיורא ןטסימוא
 טָאה רעצעמע זא ,ליפ ךיא רָאנ ,סָאװ יצ ,יוזא טכארטראפ ןוא טרעלק
 ךיא .סיפ ענַײמ רעטנוא געוו רעדנא ןא טײרּפשעגרעטנוא יוװ יוזא רימ
 ךעלעגרעב יד ,יד טינ ןוא יד רימ ןענַײז ךעלעמייב יד ,ייג ןוא ייג
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 וצ טלאפ טכאנ יד ,רעכיג ןיוש ייג ךיא ...יד טינ ןוא יד --- ןטַײוװנופ
 ךיא ןוא -- טכירעגמוא יוזא .לדלעוו א ףא ףורא םעצולּפ םוק ךיא ןוא
 טָאה ,ךיא סייוו ,ןעשטָאצ !דלאוו ןטנאקאבמוא ןא טימ ךיז עקשטובעצ
 וצ טנרָאפ ןופ טינ םיא אב זיא דלאוו רעד רעבָא ,דלאוו א ךיז ןבעל
 א ךיז ךיא וט .סרָאטוכ יד וצ ןיהא ,ןטניה ןופ רָאנ ,וצ-םייה רעזדנוא
 -ָאװ .ףרָאד ןייק סיורא טינ ןיוש ןעמ טעז ,ןעשטָאצ ןייק קירוצ ףרָאװ
 -רעדנָא רעשפע ןיוש ייג ךיא זא ,ףרָאד סָאד רעהא טמוק יו םער
 טשרע --- ייג ןוא ייג ךיא .קירוצ ךיא ייג ןגעווטסעדנופ ?ָאש ןבלאה
 ייוצ ָאד ןעוועג ךיוא רעִירפ ןעד ןענַײז'ס .ןגעוו ייווצ ךיז ןעייגעצ'ס
 ףראד וצ-טכאנ וצ טקנוּפ ןוא -- ,ענייצלא ייז ןענַײז עדייב ןוא ?ןגעוו
 סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ ,ןגעוו עדייב ןוא ןפערט רימ טימ סע ךיז
 -סיוא ןקידסעכָאלוצ א סעּפע ייז ןבָאה ,סיפ ענַײמ רעטנוא ןגיל ייז
 טדערעגנָא ךיז טלָאװ עמ יװ ,יוזא טגַײװש'מ ןוא טגיל'מ --- ,ןעז
 ,ךיז ןשיווצ

 טַײװ יו םערָאװ -- טַײקינײלק א יװ רעמ טינ ךָאד זיא סָאד ןוא
 שיט ןפא זא .גנאג ָאש ייווצ ןטסכעה םוצ ?םייה רעד ןופ ןעד ךיא ןיב
 א ייז ןופ טגָאלש סע ןוא לסיש ןיא לּפָאטראק טרָאד ןיוש ןעייטש
 טקעמש טרָאד זיוהרָאפ ןיא ןוא ,ָאד ,ךיז טכוד ,סע ךיא עז ,עראּפ
 ןפא ןציז סָאװ ,רעניה יד ןוא .ךעייר םעד ָאד ךיא רעה -- ןָארט טימ
 ...טַיײקמעראוו רעייז ךיא ליפ ,עלעדיס

 יד ןיא טנװֶא רעד רימ טלדניווש'ס ןוא ,געוודייש ןראפ ייטש ךיא
 עמאמ יד עכלעוו טימ ,ןכאז ןטכודסיוא ןָא ךיז טבייה רימ .ןגיוא
 ;רעדיײסעק ךימ טעשארטס

 ?סעציבאב עטלא
 ,ןיינ
 ?םיסיימ
 ,ןיינ
 זַאי --- ןטידנאב ןוא
 זא ,טכערעג זיא עמאמ יד ןוא ,ערוועכ עטנוזעג ןענַייז ןטידנאב יד

 ןיינ ?עשז ןעד יצ ?סָאװ ?אה .ןפערטנָא ייז טימ ךיז עריומ א טא'ס
 רעטַײװ-ףא געוו ןטימ ייג ןוא סיוא ךיז עווערעק ךיא .ןגיל א זיא'ס
 א ןופ ךיור א -- רעמָאט ןוא ,רעַײפ א ץעגרע רעמָאט ,ןעשטָאצ ןופ
 -רָאג ךיא בָאה ךיז ףא .דלאוו ןיא ןעגנאגראפ קירוצ ןיב ךיא ...ןעמיוק
 .עלעדיילק טור ןציצ ןייא ןיא ןוא סעװרָאב --- טאהעג טינ

 ּווװ ?ןרעב ענַײד ןענַײז ּוװ --- ,ךיז ךיא רעלק -- ,דלאוו ,דלאוו
 ןקוקנָא רעכיג ןיוש ייז רימָאל ?ןטרעּפמעל יד טימ סרעגיט יד ןענַײז
 א יוזא ךיז דלאוו א ,רענייק ָאטינ ..?םינָאלזאג ענַײד ןענַייז ּוװ ןוא
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 יד ףא טייג'מ יו יוזא טינ :ענדָאמ ןענַיײז טירט יד רָאנ ןוא ,רעטסָארּפ
 ..סענישזורּפ ףא ןָא סעּפע טערט ךיא יו יוזא רָאנ ,סיפ

 ןַײז טעװ ,ןַײז טעוו'ס סָאװ -- ,ךיז ךיא רעלק -- ,קיטראפ ,ונ
 ךיא בָאה געוו ןייק ,ןיילא ךיז ןעייג סיפ יד ."ליטש יוזא טינ'ס ןעוו רָאנ
 ,ךעלרעגנירּפש ןעקריצ זָארג םעניא .ךיז רעטנוא טינ ןצנאגניא ןיוש
 ,טנייו דניק א יװ יוזא טכאמ יז ןוא ץעגרע טעקיהעק עװָאס א ןוא
 ,טרָא רעכעה א ןכוזּפָא ףראד'מ -- ,ךיא רעלק -- ,ךעור רעד סע טּפאכ;
 ,"גָאט ןרעוו טעוו'ס זיב ,ןטראוווצ ןוא סנקורט א

 זיא ענסָאס א רעטנוא .ןקורט זיא'ס ּוװ ןוא ,עסָאר א זיא'ס ּוװ
 רעטנוא ךיז ךיא ביילקראפ ,יוזא טינ במעד א רעטנוא ,ןקורט ןטסרעמ
 טימ ןצייר ךיז ענָאװעל יד לָאז ,ןעקיהעק עווָאס יד לָאז .ענסָאס א
 ;טניימ רענייא יו --- רימ

 וטסיב ךעטראפ סעמאמ רעד ןבעל םייה רעד ןיא !עקרענַאַיּפ ,אהא
 ,עירעב עצנאג א

 !?וטסליוװ עשז סָאװ זיא ,ךיא ןיב ,ונ --
 -- ךיז ךיא רעלק ,גָאט ןקידרעמוז ןסיורג ןצנאג ןופ ךיא ןיב דימ

 סָאד רָאנ ,דלאוו רעצנאג רעד טינ .בוטש ןַײמ דלאוו רעד ןַיז לָאז
 ןיא יו יוזא ביוא ןוא .עלעקניוו ָא-סָאד טָא זיולב .ץיז ךיא וו ,טרָא
 ָאד לָאז'ס --- ,רימ ךיא רעלק -- ,טאשעג טינ עקאט טלָאװ ,םייה רעד
 טױרב לקיטש א ,לפָאטראק עמעראו א :;ןסַײברעביא וצ סָאװ ןַײז
 ןָאמרעד -- ,טאשעג טינ רעטַײװ טלָאװ ךָאנרעד .זיא-טינ-סָאװ רעדָא
 -יוכ ןייא יבשטָאכ רעגאל ָאד ןטלאה ,ןרענָאָיּפ ,רימ ןעוו --- ,ךיז ךיא
 -יינ רעייז זיא דלאוו ןיא רעמוז שעדיוכ א ...רעמוז ןצנאג ןראפ שעד
 ָאד'ס ןעוו .סענָאקאס רימ ךיז טסולג ןדייר ןוא .ענכאמ רעד ראפ קיט
 .עמייהעב א יצ ץאק א ,טנוה א -- רימ ןבעל גנוצ עמוטש א שטָאכ
 ךיז טלָאװ יוזא .ךיז ןופ רימ אב ךיז ןעלקָאש ןּפיל יד זא ,ליפ ךיא
 .טרָאװ בלאה א טימ שטָאכ ןפורּפָא ךיז ןעמעוו וצ ןַײז לָאז'ס ,ןלעוו
 ..!טידנאב א ןַײז לָאז ,עציבאב עטלא ןא ןַײז לָאז

 ,ןרָאװעג ןפָאלשנא ךיא ןיב ןעקנאדעג יד טימ ןוא
 ,טלאק רימ זיא'ס זא ,טמעלָאכעג ךיז טָאה רימ
 ןיא ץעגרע ףָאלש ךיא זא ,טמעלָאכעג רימ ךיז טָאה רעטַײװ ןוא

 ,בוטש א יוו יוזא זיא בוטש יד ,עּפאנאק רעטראה א ףא םייה רעד
 ןסירעגּפָארא רימ אב טָאה עמ ןוא ,סעטראק יד ןעגנעה טנעװ יד ףא
 יד ףוא בייה ןוא ףוא ךאוו א ךיז וט ךיא ןעוו ,קעדוצ םעד רעצעמע
 יד !ךאז עליופ א ךָאד ןיב ךיא .ךיז ךיא ליופ !דרע רעד ןופ ערדלָאק
 טעװ ןגעוו סכעלעדיימ יד ןופ, :טגָאז יז זא ,טכערעג ךָאד זיא עמאמ

 וצ רעסאוו קנורט א ןליופ סע ךיז טעװ ךיז ןוא ,טלעוו א ןגָאיסיױא יז
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 ,ךיז טכוד :טכערעג עקאט זיא עמאמ יד םערָאװ -- ..."ןעגנאלרעד
 עּפאנאק רעד ןופ טנאה יד ןזָאלּפָארא יװ ,רעגנירג ןַײז ןיוש ןָאק סָאװ
 דלאווג טימ ףוא סַײר ןוא ךיז קראטש ךיא ..?ערדלָאק יד ןבייהפוא ןוא
 -רעד ןוא זָארג ןרעביא רעגניפ יד טימ ?בארג ךיא ,ךוז ךיא .ןגיוא יד
 -- ?בוטש ןייק ןיא טינ ,ןסיורד ןיא ,רעהא רָאג ךיא םוק יװ ,טינ ןעק
 זיא יז זא ,סיוועג סייוו ךיא ...עווָאס א ץעגרע ןוא ,ענַאװעל א ,רעמייב
 ,טינ ןיוש טעקיהעק יז ,ָאד ץעגרע

 רעד ןעשיומ טימ טפָאלש ,םייה רעד ןיא ,רעדורב רערענעלק ןַײמ
 רימ ףא ןוא ,טערונעגנַײא ייה ןיא ,סעקשיוו יד ףא לאטש ןיא סעמומ
 יד ןופ טרעקעגמוא טינ ךָאנ ךיז בָאה ךיא זא ,ןעניימ רע רעק
 ,"סערָאבז,

 -נורא בָאה ,טרעקעגרעביא ךיז בָאה ךיא ןוא .ןעניימ רע לָאז ,טוג
 ןעשטָאצ ןיא ךעלכעטסאּפ יד ,עלעדיילק ןרעטנוא סיפ יד ןעמונעגרעט
 בָאה ךיא ...ןוט רעק א ָאד ךיז יוװ ,רימ ןופ רעסעב ,סיוא טזַײװ ,ןסייוו
 ןענעגראה טינ רָאט עמ זא ,"סעומשפ א טריפעג ןטלמונא ייז טימ
 לשנַײװ יד ןסַײר טינ רָאט עמ ,ןטסענ יד ןופ ךעלעגייפ עניילק ןייק
 -טכורפ ןייק ןופ ןגַײװצ ןייק ןכערב טינ רָאט עמ ןוא ,טייהרענירג
 .רעמייב

 דער ךיא סָאװ ,ןרעה טקורעגרעטנוא םירעוּפ עטלא ךיז ןבָאה
 ,עסַײמ יד ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא'ס ןוא .ייז טימ

 .ןענרעל ָא-סָאד ייז ןעמ ףראד --- ,ייז ןגָאז --- ,טארוקא --
 "עב סָאװ -- ,סעטרעיוּפ יד ןגָאז --- ,ןפָארטעגוצ יוזא זיא סָאד --

 ,..טינרָאג ןעמ ףראד רעס

 6 + 1 9 1 6 :: 9 9 1 :ג 5 9 9

 ןשיוװצ טַײוװ םינ קידנטַײר דרעפ א ףא ןרָאפעגכרוד זיא רעצעמע

 טולב סָאד ןרָאװעג טליקראפ רימ זיא .טפַײפעג טָאה ןוא רעמייב יד

 רעשפע טינרָאג ןופ טרעלקעג טינ ןוא ןגיוושעג בָאה ךיא .ןצראה ןיא

 טאהעג ךיז וצ ךיא בָאה טשרע ךָאנרעד ןוא ,דנאנאכרוד ָאש לטרעפ א

 "עגכרוד רעצעמע זיא'ס זא -- ,ךיא רעלק --- ,סָאװ זיא ,ונ,; :סענַײט

 *?טפַייפעג טָאה'מ ןוא דרעפ א ףא ןרָאפ

 בָאה ךיא ןוא ,ןרעו לקנוס ןעמונעג ענָאװעל יד טָאה לַײװרעד

 ךיז ןיפעג ךיא זא ,ךיז טכוד רימ ןוא ,ןגיוא יד טכאמראפ רעטַײװ

 ,ךיז טסולג ןפָאלש .ןטכורפ יד טיה ןוא ןטרָאג-רעמייב א ןיא ץעגרע

 "ָאנאג ןענַײז םורא-ןוא םורא ,רעמייב ןענַײז םורא-ןוא-םורא רעבָא

 זיא ןאמ ןַײמ ,עכישזָארָאטס א ןיב ךיא .ךיז טסולג ןפָאלש ןוא ,םיוו

 "אכ יד ,ענעסאכ א ןעמ טליּפש םייה רעד ןיא זדנוא אב .שזָארָאטס א
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 ןצעמע ןופ ףיולטנא ןוא ףיול ךיא .טָאטש ןרעטניה זדנוא אב זיא ענעס
 ןענערב ןּפמָאל יד ,ןעמ טליּפש םייה רעד ןיא .ּפעצ ענעטכָאלפעצ טימ
 יש ןצנאט םינָאטוכעמ יד .שינעטכידעג רעד ןופ ךיז ןקוט ןוא טרָאד
 ליו רע -- עּפראכעב קראטש ןלעטש רעצעמע ליוו ךימ ןוא ,ערעק
 -ידעכָאװ ענַײמ ןיא ןּפעלש וצ ןעגנערב ּפעצ יד ראפ ןוא ןכוזּפָא ךימ
 .ןגױא יד ןיא ןכעלטיא ראפ סעניויזיב ןבעג רימ ןוא רעדיילק עק

 ךיז טלעטש ,לוש ןופ עקרערעל עטסטלע ןַײמ ,ענוועײסװַא עילאג
 ןופ דניק א ןופ ,דניק א ןופ יז טדער סעּפע ,ןַײא רימ ראפ סעּפע
 ריא .גנידצלא ַײסיװַיײס ןסייוו רימ --- ,יז טגָאז --- ,ןסייוו רימ .סנצעמע
 ,רָאא ףלעווצ ,רָאי סקעז ,רָאי ריפ ןיוש זיא םיא ,רענָאיּפ א זיא דניק
 ,טסינומָאק א ןיוש זיא רע

 ץראה סָאד ךייו רימ טרעו דייר (סעקרערעל רעד) סעילאג ןופ
 ןוא .ךױור רעמעראו א טייג סנעמיוק יד ןופ ןוא .ןענייו םוצ שזא
 ,ךַײט רעטיירב א סיוא רימ ראפ ךיז טײרּפש ,ייג ןוא ייג ךיא יוװ יוזא
 -עשיפ ןוא .רעייז רעטיירב א רָאנ ,רעפיט ןייק טינ רָאג זיא ךַײט רעד
 -יפ ענעדלָאג ,זַײװסעַײטס עצנאג ךיז ןליּפש ןוא טרָאד ןעמיווש ךעל
 טימ ייז םענ ןוא ןָא ךיז גייב שטָאכ זא ,ייז ןענַײז טנעָאנ יוזא .ךעלעש
 ,עלעסָאריּפאּפ א יװ ,ןיד רעטרע ערעדנא ןיא זיא רעסאוו יד .טנעה יד
 -נָא ךיז ליוו ךיא .ןוז רעד ןגעקטנא ןייש רעייז טליּפש ,טלזיר יז ןוא
 .םעלָאכ א רָאג סע זיא רעמָאט זא ,רעלק ןוא ךעלשיפ יד וצ ןגייב
 "אוו א ןזיא ,ףוא ךאוו ךיא .ןגיוא יד דלאווג טימ ןענעפע ןָא ךיא בייה
 טלזיר זיא ,ןגיוא יד ךאמראפ ךיא ;ןגַײװצ יד ןשיווצ טלאפ עלענוז םער
 ןיא ךיא ןיב ,ףוא רעדיװ ךימ סַײר ךיא .לרעסאוו םעראוו ,ןיד א
 ןוא ןסע ךיא לי יוזא ,ץראה סָאד סיורא רימ טלאפ'ס ןוא ,דלאוו
 ןפָאלש עלעסיב ןייא ךָאנ טלָאװ ךיא .טינ ךָאנ ךיז טסולג ןייטשפוא
 !עלעסיב ןייא ךָאנ שטָאכ

 א ךימ טיג עלעטניוו סָאד .סיפ יד ףא טיױנ טימ ךיז לעטש ךיא
 ןייק טינ'ס .םירוייא עלא רעביא ךרוד רימ טפיול'ס ןוא ּפָא שירפ
 .ןיוש ייג ךיא ןוא ,סנטלאהאב א לסיב א ,שידלאוו א רָאנ ,עלעטניוו-דלעפ

 .ייג ךיא יבא ןוא ,גָאט ןיוש'ס יבא .ייג ךיא ןיהוװ עגַײד א

 ועקליריק טימ שינעגעגאב יד 23

 .ןעקליריק טימ עסַײמ יד ןָא טשרע ךיז טבייה ָאד ןוא

 "נופ .ןָאטעג ליב א קיטעמוא יו יוזא טנוה א טָאה סנטַײװרעדנופ

 ןוא ,עראשָאק א סעמייהעב ןוא ןטױלּפ ןעזרעד ךיא בָאה סנטַײװרעד

 םענעירטש םעניא טרָאד זיא ,טנעָאנ רָאג ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא זא
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 קוק א בָאה ךיא .טצכערקעג קראטש טָאה ןוא רעצעמע ןגעלעג לדַיײב
 ןרענַאיּפ רענעשטָאצ ענַײמ ןופ רעצעמע רעמָאט ,רעטנעענ ןָאטעג
 ךיא סייוו .רימ וצ ןקור ךיז ןוא ןקוקנָא ןעמונעג טנוה רעד ךימ טָאה
 -יבראפ עליטש יד ןופ רע זיא רעמָאט ,טנוה רעד ,ליוו רע סָאװ ,טינ
 יד ראפ ןָאט ּפאכ א ןכעלעמאּפ ךָאנ ךימ טעוװ ןוא ןעניושראפ ענעס
 ףור א ךיא בָאה .ןעקנעדעג וצ ןבָאה םיא ךיא לעװ ,סיפ עסעװרָאב
 ףא שעמאמ ,סיורא טעזיוּפ טרָאד ןופ טשרע .ןַיײרא ןירוק ןיא ןָאטעג
 "דנוא ףעקליריק ...ךיז ראפ עזרעד ךיא ןוא ,לכעטסאּפ סָאד ,ריפ עלא
 ןוא ךַײלג ךימ טנעקרעד רע .לגנַיי ערענעלק סָאד סנאוויא ןכָאש רעז
 ;ןצכערק ןוא ןטעב רימ וצ ךיז טמענ

 ױטאיר -- ,רע טגָאז -- ,אנאכָאק איָאמ ,אקשטָאנאדָאב ,יוא --
 .(ךימ עוועטאר ,אקשטָאנאדָאב עביל ןַײמ ,יוא) ..!ענעמ

 זא ,עז ךיא רָאנ ,שטנעמ רעטלא ןא יװ יוזא ,סעּפע טדער רע
 ןעזרעד ךימ טָאה רע סָאװ ,ןגיוא יד ןיא קיטכיל ןרָאװעג םיא זיא'ס

 ,זדנוא ןופ בוטש עטירד יד ,רעטומ א ןָא ,םעסָאי א רע זיא ןיילא
 .ךעטסאּפ א ראפ רָאטוכ ןיא טלעטשאב םיא טָאה רעטָאפ רעד ןוא

 .סָאבעלאב ןייא אב טעברא רע זא ,רעמוז ןטייווצ םעד ןיוש
 -ייהעב יד דלאוו ןיא ןיילא רענייא ָאד רע טעשאּפ ,טינרָאג זיא ,ונ

 דלאוו ןיא ןסע סָאבעלאב םענופ רעטנוא םיא טגָארט עמ ןוא ,סעמ
 רעד ייו םיא טוט רעטציא .ךָאװ ןיא לָאמ ירד רעדָא ייווצ ,ןַײרא
 רע טפיל ,רע טגָאז ,םיא טבַײרט'ס ,גָאט רעטרעפ רעד ןיוש ךיוב
 זא .ןייג וצ סָאװ טימ טינרָאג ןיוש טָאה רע ןוא ,ךיז-ראפ לָאמעלא
 םורא ָאד ענָארָאב רעד טימ ןרָאפעגכרוד ןטכענ זיא סָאבעלאב רעד
 -עג ָאקליריק ןיוש זיא ,עראשָאק רעד וצ ןָאט קוק א ּפָארא זיא ןוא
 .רעפאלש א ןגעל

 ,סָאבעלאב רעד טגערפ --- ?זיא סָאװ --
 ..ךיוב רעד זא ,ןייועג א סיוא טסיש ןוא ָאקליריק םיא טרעפטנע
 ?סָאבעלאב רעד ףורעד םיא טגָאז סָאװ ןוא --
 סָאד .טשינרָאג'ס ,ָאקליריק -- ,רע טגָאז -- ,וצ טינ ךיז רעה --

 רעקיצניו קנירט .ןסעגעגרעביא עקשטעּפאק א סיוועג ךיז וטסָאה
 .עניילק ךעלעראב עטנקירטעג סע ןוא עמעראוו ךלימ

 .ןרָאפעגקעוא זיא רע ןוא
 ןעקליריק זא ,ןענאטשראפ ןוא עסַײמ יד טרעהעגסיוא בָאה ךיא

 -ַאּפ סָאד ,םיא אב ןצנאלג ןרעיוא יד .עירעטנעזיד א טּפאכעגנָא טָאה
 טעב רע ןוא ,טרעטיצ ןוא טגיל רע .טרעטאמעגסיוא קראטש זיא םענ
 ,ףליה רימ אב

 ךיז וצ ןָאטעג רעלק א ךיא בָאה -- ?ןָאט ָאד ךיא לָאז סָאװ;
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 זא ןגָארטרעד טינ ךיא לעװ ,סעצײלּפ יד ףא ןגָארט םיא -- .ןיילא
 ךיז ןָאק רע ,ךאז עכעלגעמוא ןא עדאווא סע זיא ,ןיילא ןייג לָאז רע

 ןייק טינ ,ךעבענ ,ךָאד רע טָאה ָאד ןוא ןלעטש טינ סיפ יד ףא ךָאנ

 ."טמאמ
 :גולק רעייז עקפאד םיא טעצייא סָאבעלאב רעד
 ,טַײקינײלק א זיא'ס -- ,םיא רע טעצייא --- ,וצ טינ ךיז רעה --

 .ןסעגעגרעביא עלעסיב א ךיז טסָאה וד
 וצ ייג ךיא -- ,ןעקליריק וצ ןָא ךיז ךיא ףור --- ,סָאװ וטסייוו --

 .ןעמוק ריד ךָאנ לָאז עטאט רעד ,םייחא ריד
 .רע טגערפ -- ?סיוועג --
 .סיוועג ---
 ?ָאנאדָאב ,ןסעגראפ טינ ךימ טסעוו ---
 .טרָאװ שירענָאַיּפ ןַײמ ריד ביג ךיא --- ,ךיא גָאז --- ,ןיינ --

 ןרערט ערעטיב טימ ךיז טשאוואב ,ךעבענ ,טנייו רע ןוא

 טוג רימ רע טָאה געוו םעד .ןביז טסרעוװ א ןענאדנופ זיא םייהא

 -עג ,סיוא טזַײװ ,טָאה טנוה רעד .קעווא ןיב ךיא ןוא ,טלָאמעגסיױא

 -עגכָאנ רימ רע זיא ,ןשטנעמ א ןיא ךיז טקיטיינ ָאקליריק זא ,טסּוװ

 ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא ןעוועג עציוי רימ ראפ ,טירט רָאּפ א ןפָאל

 .קעווא ןוא קעווא ןיב ךיא ןוא
 -ראפ טפראדעג טינ גנאג רעד רימ אב טָאה רעמ --- ַאש ייווצ א

 בָאה לָאמנייק ,ןעקליריק טעװעלאשזעג רעייז בָאה ךיא רָאנ .ןעמענ

 .טציא יו ,טעוועלאשזעג טינ יוזא םיא ךיא
 -אב עליפא ערעדנא ,ןגעקטנא רעדייסעק ןרָאפעג רימ ןענַײז ן'וופ

 ןיא ןרָאפעג ייז ןענַײז סָאד ,סעניבארד ןָא ייז ןופ עטסרעמ יד .עטנאק

 ,טאהעג ךיא בָאה ןעמיס א .םייהא ייג ךיא ןוא ,ץלָאה ךָאנ ןיירא דלאוו

 טימ דלאוו בייהנָא ןיא טנגעגאב ךיז בָאה ךיא לַײװ ,ירפ ךָאנ'ס זא

 "אב ךיז ךיא בָאה ןבעל ןַײמ ףא לָאמ עטשרע סָאד .עדערעשט רעד

 בָאה עמייהעב רעזדנוא) סעמייהעב טָאטש רעצנאג רעד טימ טנגעג

 רעד ןופ טַײװ טינ ךיז טעשאּפ ערעזדנוא לַײװ ,ןעזעג טינ טרָאד ךיא

 ...(סעשטשינילה יד ףא םייה
 ףא ןגעלעג ךָאנ ןעמ זיא ,בוטש ןיא ןעגנאגראפ ןיב ךיא זא ...ןוא

 יבא לַײװ ,ןַײרא דלאב לעװ ךיא זא ,טגָאזעג בָאה ךיא .סרעגעלטג יד

 סָאד זא ,טניימעג ןיוש ייז ןבָאה ,בוטש ןיא ןזיוועג רָאנ ךיז בָאה ךיא

 לקיטש ןייק עליפא בָאה ךיא .עטרעוואכ ןַײמ אב טקיטכענעג ךיא בָאה

 וצ ךַײלג ןפָאלעגקעװא ןיב ךיא ןוא טנאה ןיא ןעמונעג טינ טיורב

 ,ןענאוויא
 .רעַײש ןבעל ףיוה ןיא טערבָאבעג ןאד ךיז טָאה ןאוויא
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 רימָאל ןוא -- ,םיא וצ ךיא גָאז -- ,דרעפ יד ןַײא טנאּפש --
 .ףאלש זיא ָאקליריק ,ןעקליריק ךָאנ ןרָאפ

 ,ךימ רע טגערפ --- ?אביכ --
 ,"אביכ,, יצ ,ןלייצרעד ךָאנ םיא ךיא לָאז
 "עג ,זיא םיא אב --- ,ךיא גָאז --- ,יוזא גָאט ןטרעפ םעד ןיוש ---

 .עירעטנעזיד א ,סיוו
 ...עציליטָאּפ ןיא ןצארק ןעמונעג טָאה ןאוויא
 ,דלעפ ןיא טסימ לסיב א טנַײה ןריפסיורא טרעלקעג רָאג טָאה רע

 .ןריפסיורא טפראדעג רע טָאה
 א ּפוז א ךיא וט טָא -- ,רע טכאמ --- ,טוג ,ונ ..!אמָאכיל טָא --

 רעשפע טסליוו וד ?זיא סָאװ .דרעפ יד ןענאּפש ךיא ייג ,ץכעקעג ?סיב
 ?ָאנאדָאב ,ןרָאפ ךיוא

 ,םיא ךיא רעפטנע -- !שזדָאט א --

.{ 

 ןפא ןענאוויא אב ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב םורא ָאש רעגראק א ןיא
 ןכרוד ןַײרא דלאוו ןיא קירוצ ןענאוויא טימ ןרָאפעג ןיב ןוא ןגָאװ
 ןבָאה רימ .טניוװעג טָאה עראשָאק רעד ןופ סָאבעלאב רעד ּוװ ,רָאטוכ
 ,טנעָאנ ןעוועג זיא רע רעבָא ,בוטש ןיא ןפָארטעג טינ סָאבעלאב םעד
 .ןָאטעג ףור א דלאב םיא ןעמ טָאה

 ָאקליריק ךיז טָאה ,עראשָאק רעד וצ ןרָאפעגוצ ןענַײז רימ זא ןוא
 -עגנָא ךיז ,סעינק יד ףא טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע ,טיירפרעד יוזא
 ןָאטעג קוק א ןוא דרע רעד ףא טנעה עדייב טימ טראּפש

 טָאה רע ןוא -- ..!ילאכַיירּפ ישאנ יקינָאק -- ,רע טגָאז -- ,ָא --
 -עגּפָארא ךיז ןוא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ץנאלג א ענדָאמ רעייז סעּפע
 םיא ןוא טיירדעגמורא םיא ןבעל ךיז טָאה טנוה רעד .דרע רעד ףא טזָאל
 ןפא ןעקליריק טגיילעגפורא ןבָאה רימ זא ןוא .טקעמשאב ענדָאמ רעייז
 ךיז טָאה טנוה רעד .ּפָאק רעד ןעגנאהעגּפָארא םיא אב ןיוש זיא ,ןגָאװ
 ףורא עדרָאמ יד ןביוהראפ טָאה ,סיפ עטשרעטניה יד ףא טצעזעגרעדינא
 ,רעקידעבעל ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ָאקליריק םערָאװ ,ןליב ןעמונעג ןוא

 זיא ןוא עקטיוס רעד טימ ןעקליריק טרעקעגרעביא טָאה ןאוויא
 .גָאט ןטוג א ןָא ןרָאפעגקעווא

 םעד טעריסירּפ ,סָאבעלאב םעד טעריסירּפ ,עדערעשט יד טעריסירּפ
 .טנוה םעד טעריסירּפ ,דלאוו
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 ןוא ,ןפורעגּפָא טינ רימ וצ ןאוויא ךיז טָאה םייהא געוו ןצנאג א
 ,טינ ךיוא םיא וצ ךיא

 טעכירּפעג ןוא ןאּפשעג ןיא ןפָאלעג ךיז ןענַײז "ישאנ יקינָאק, יד
 זיא רע זא ,ןענאוויא ןיא ןענאטשראפ בָאה ךיא .ןוז רעד ןגעקטנא
 .טעברא רעד ןטימניא טקנוּפ ןפָארטעג םיא טָאה עס סָאװ ,טנרָאצראפ
 דלעפ ןיא טסימ סנגָאװ רָאּפ א ןריפסיורא ןעוועג טלָאזעג טָאה רע
 קירוצ ןפראד ןיוש רע טעװ דרעפ יד .ריד אנ -- םעצולּפ ןוא ןַיײרא
 א ףא רעטערב ןכוז ןפראד טעװ עמ ןוא ,עשאּפ רעד ףא ןריפּפָא
 ןשטנעמ ןפור ןייגמוא ןוא ,ךעלאג םוצ ןפיולמוא ןוא לטסעק

 טלָאװ ,טציא טבעל עמאמ סעקליריק ןעוו זא ,טרעלקעג בָאה ךיא
 ןגָאלשעג ךיז טלָאװ יז ןוא טעשטיווקעג טלָאװ יז ,טנייוועג טינ יז
 ,טעשטיווקעג ןגָאװ ןפא ָאד טלָאװ יז ןעוו ןוא ,דרע רעד ןָא ּפָאק ןטימ
 ,סענַאמכאר רעד סיורג יוזא ןעועג טינ ןעקליריק ףא רעשפע טלָאװ

2 

 ;טגערפעג ךימ טָאה רעדורב ןַײמ

 ?סעּפישט עלעוואכ אב ?טקיטכענעג וטסָאה ּווו ---

 ;טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 ,ןלייצרעד דלאב ןיוש ריד לע ךיא ,לסיב א טַײצ בָאה --

 רעבָא ,ןזָאלבעגנָא עליכטאכעל רימ ףא ןעוועג זיא עמאמ יד ןוא

 דלאב ןיב ןוא לברא יד טעשטאקראפ ,טנעה יד ןשאוועצ בָאה ךיא זא

 ןרָאװעג ןיוש יז זיא ,(ןטענקראפ טיורב סָאד) ןַײרא עשזייד ןיא ןַײרא

 ישאנ יקינָאק; יד ןופ טלייצרעד ייז ךיא בָאה טשרע ָאד ןוא .שרעדנא

 ,"ילאבִיירּפ

 ןעניייס ןוא ,טרעהעגוצ ךיז ,ןוויוא ןיא טצייהעג טָאה עמאמ יד

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט ןענאטשעג ריא אב

 ךיז סע טמענ עמ סָאװ -- .יז טגָאז -- ,רעדניק עשיראנ טָא --

 טָאה יז ,ןדיירעד טנעקעג טינ רעבָא טָאה יז -- !ןטפעשעג אראפ ףוא

 עלופ טימ טרעקעגּפָא ךיז ןוא ןָאטעג לכיימש א טשרעמיולקוצ ףא

 .ןרערט ןגיוא

 "רעד סע וטסָאה -- .,יז טגָאז -- ,"ענבָאלאשז; רעייז עקאט'ס --

 ...ןצראה ןראפ יוזא ןרעדעי טמענראפ'ס סָאװ ,טלייצ
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 ןיבאר ףעסיוי
 רעדניק עריא טימ לכָאר

 רעמייב יד ףא ןגַײװצ יד .יינש רעטכידשג א ןלאפעג זיא טכאנא

 -רעדניא .ןטסעני-לגיופ עסַײװ-קיכוּפ טימ יװ .,ןרָאװעג ןטָאשראפ ןענַייז

 קיטכיזכרוד ןוא טכַײל ןרָאװעג זיא'ס .ןוז יד טניישעגסיורא טָאה ירפ

 ינש רעקיטש ןלאפעג רעטּפָא ץלא ןענַײז ןגַיײװצ יד ןופ ןוא ,טפול יד

 "יב טימ ןקעמש ןעמונעג ןלָאּפָאט יד ןבָאה רעטעּפש .דרע רעד ףא

 .תנוכאורעד ןופ טַײקרעטיב רעכעלסיז טימ ,ערָאק ןופ טַײקרעט

 :עגארפ יד ןעגנולקענּפָא קידיירפ סרעדנוזאב טָאה גָאט םעד ןיא

 ?לדיימ א יצ ,לגנַיי א --



 ּפָא ךיז עלַײװ א ףא טלעטש ,ךיז טלַײא סע רע ,רעד עליפא ןוא
 ;ןכָאש ןַימ ןופ רעפטנע םעד טשעדיכראפ סיוא טרעה ןוא

 -ָאּפא ,סע טעװ םורא ןוא םורא רָאנ ..,לדיימ א יצ ,לגנִיי א יצ --
 ,רעדניק ןביז עריא טימ לכָאר -- ןַײז ,םענ

 טימ יצ ןטוג טימ סע טגָאז ןכָאש רעד :ןעמענאב טינ ןָאק ךיא
 ?ןזייב

 עכעליורג יד טימ רענַײמ ןכָאש רעלּפושטש ןוא רעקירעדינ רעד
 -ערווא ןעמָאנ ןשלגנַיי ןטימ ןפור עלא ןעמעוו ,ןגיוא עקיור ןוא רָאה
 רע לַײװ רָאנ .טנאלאט ןָא טינ -- ךיז טכוד .רעלָאמ א זיא ,עלעמ
 טניגראפ ,ערעדנא םיא ןגעו ןטכארט סע יװ ,רעמ ךיז ןגעוו טכארט
 -רעדניק רעד -- רערעזדנוא ענייכש רעד עליפא .טינרָאג םענייק רע
 עטעביז סָאד סָאװ ןוא רעדניק סקעז טָאה סָאװ ,לכָאר עשרעטקָאד
 רענַײמ ןכָאש רעד .ענאקעמ ךיוא רע זיא -- ,ןרעװ ןרָאבעג ףראד
 זיא רע .רעטשרע רעד ןַײז רע ףראד ףיוה רעזדנוא ןיא זא ,טלאה
 ןענַײז םירױטקָאד .רעלָאמ ןַײז ןענעק עלא טינ ,טָאג ןופ טשטנעבעג
 ...ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןָאק סָאד ,ךאס א ןאראפ

 ךָאנ טָאה ןוא ךיז טיוב סאג יד .זיוה ַײנ א ןיא םינייכש ןענַייז רימ
 סָאװ ,סאג יד; רעדָא ,"סאג עַײנ יד, יז ןעמ טפור .טינ ןעמָאנ ןייק
 טפור זיוה סעדעי ןוא .טינ ןרעמונ ןייק ךָאנ ןבָאה רעזַײה יד ."ךיז טיוב
 ,םינייכש יד ןופ םענייא טיול לַײװרעד ךיז

 ,בארָארּפ ןופ בוטש יד --
 .רערעל יד ןופ בוטש יד ---
 ןַײמ ףא ןפור ךיז טעװ זיוה רעזדנוא זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 ןיא ערטקעלע ךרוד ריפ ךיא .רעקירטקעלע ןופ בוטש יד --- ןעמָאנ
 .רעזייה עַײנ יד

 סע ןוא ףיה רעזדנוא ןיא עקטילאק יד ךיז טנפע סע זא רעבָא
 ,רעטקָאד ןפא ץלא ראפ רעטפָא רע טגערפ ,שטנעמ א ןַײרא טמוק
 טסירדראפ .רעלָאמ ןפא ןטלעז רָאג-רָאג ןוא רימ ףא -- רענעטלעז
 ןגעו ןגָאז עלא סָאװ ,ךיוא ןיוש טסירדראפ םיא .ןעלעמערווא סע
 רעד -- רעטקָאד רעטוג א ןוא שטנעמ רעטוג א זיא יז זא ,ןעלכָאר
 -ניילק .עמאמ א יז זיא דניק א ראפ .קינילקילַאּפ רעד ןיא רעטסעב
 טעזרעד סע ןעװ ,טנייו ןוא רעטקָאד ןייק ביל טינ טָאה סָאװ ,גראוו
 ,שיגעדײרנַײא םוש ןָא ריא וצ טייג ,טאלאכ ןסַײװ א

 גנאל ןבָאה ייז .םירייואכ ןעמוקעג רעלָאמ םוצ ןענַײז לָאמניײא
 -עגכָאנ ךיז ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעג ,זיוה רעזדנוא טכוזעג
 ןענַײז ייז זא ןוא .טינ טסייוו רענייק ?רעלָאמ רעד טניווו וו ;טגערפ
 טסָאה :ענַײט א טאהעג ןעלעמערווא וצ ייז ןבָאה ,ןעמוקעג ףָאס םוצ
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 -קָאד רעד ּוװ ,ןגערפ ןפראד רימ זא ,ןגָאז טנָאקעג טינ ךַײלג זדנוא

 ?טניווװ רעט

 -עג טינ עליפא טַײז סלכָאר ןיא עלעמערווא טָאה ןָא טלמעד ןופ

 ּוו ,עגארפ רעד ףא ןוא ."ןגרָאמטוג; ןפא טרעפטנע רע םיוק .טקוק

 ;רע טלכיימש ,רע טניווװ

 .רעדניק ךאס א טימ יורפ יד ּוװ ,זיוה םעניא ---

 ,לגנִיי א ןרָאבעג טָאה לכָאר

 ,זיוה-סטרובעג ןופ ןעמוקעג זיא לכָאר יװ ,םעד ךָאנ גָאט ןצנאג א
 יז ןעמ טמוק טכאנאב זיב ירפרעדניא ןופ .ריט יד טינ ךיז טכאמראפ
 רעד ,טעװָאס-וװעשִיי ןופ רעציזרָאפ רעד ןעמוקעג זיא סע .ןסירגאב
 רערעל יד ,טעברא לכָאר ּוװ ,קינילקילַאּפ רעד ןופ רעטקָאד:טּפױה
 רעִירפ ןוא ...עטנאקאב ,טנַײרפ ,ןענרעל רעדניק עריא ּוװ ,לוש רעד ןופ
 "וואג עיראמ *סעבָאס, ןופ ןרעייטשרָאפ יד ןעמוקעג זיא ןעמעלא ראפ
 ."סעמאמ יד ןופ עמאמ יד; וועשִַיי ןיא טפור עמ עכלעוו ,ענווָאליר
 .ףוראב ריא טאמיק ןרָאװעג זיא םענערָאבעגײנ א ןסירגאב

 ,טסעג יד טלייצ ןוא ףיוה ןיא טייטש עלעמערווא
 ,טלַײעג טינ ןוא רעדנוזאב -- עלעיינש סעדעי .ינש א טלאפ סע

 לייו ,ראפרעד עקאט ןוא .ןעקנאדעג טימ ןעמונראפ ןוא טכארטראפ יוװ

 ,טינ ןליפ ןוא טינ ייז ןעעז ,למיה ןיא רָאג ייז ןענַײז ןעקנאדעג יד ןיא
 -יינשראפ רעד .רעסַײװ א ןצנאגניא ןיוש זיא עלעמערווא ..,ןלאפ ייז יו
 יזא ,ךיז טנפע עקטילאק יד רָאנ יו ןוא .ןטָארטעצ זיא ףיוה רעט
 :עגארפ רעד ףא ןיוש טראוו ןוא ּפָא ךיז רע טלעטש

 ?רעטקַאד רעד טניווװ ָאד ---
 .ָאד ---

 געװ םעד רע טפיולראפ ,ןגערפ וצ טינ טזַײװאב סָאװ ,םעד ןוא
 "!ָאד ,ָאד; :ןָא טגָאז ןוא

 ןבָאה בוטש סלכָאר ןיא רעטצנעפ יד ןעוו ,טנוװָא םעד ןיא ךיוא
 טָאה ,טכאמעג ךעליירפ ךיז ןבָאה טסעג ןוא וועטמָאי טימ ןטכיולעג
 ,ריט סלכָאר אב טיירדעגמורא ץלא ךָאנ ךיז עלעמערווא

 ,םיא וצ ךיא גָאז -- ,ווָאטלזאמ ןבעגּפָא ןַיירא טמוק ---

 ךָאנ עשרעטקָאד רעד טימ טָאה רע .ךיז טמעש רע .טינ ליו רע
 ?רע זיא ןטוכעמ א ראפ סָאװ ,טדערעגסיױא טינ רעטרעוו ייווצ ןייק

 "אב ךיז רע טָאה ,קעװא ןיוש ןענַײז טסעג עלא ןעוו ,ןגעווטסעדנופ

 :טכארט
 --?םענערָאבעגַײנ םוצ ךיא בָאה סָאװ ...עמאמ יד יו ,עמאמ יד ---

 ,ןסירגאב טמוק
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 .ןעמאזוצ ןַײרא ןענַײז רימ
 ןרָאװעג גנוי ריא .לוטש-ןיורק א ףא יװ ,ןָאנבױא ןסעזעג זיא לכָאר

 ןופ ךיוא סיוועג ןוא .טַײקסטוג ןופ ןוא דיירפ ןופ טנַישעג טָאה םענַאּפ
 ,רעדניק סקעז --- ייז םורא ןוא ןאמ רעד טציז ריא ןבעל סָאװ ,ץלָאטש
 טקוקעגנָא טָאה עלעמערווא .עלעגיו ןיא ןגעלעג זיא עניילק סָאד
 אב יז טָאה רע .לָאמ ןטשרע םוצ טציא ןעז יז לָאז רע יװ ,ןעלכָאר
 סָאװ ,ךיז טקידלושטנא רע זא ,ןבעגעגוצ ליטש ַײברעד ןוא טסירג
 ןאראפ ןענַײז טסעג ליפיוזא ןעו ,ןרעטש ןעמוקעג זיא רע

 -- .טקוקעגנָא גנורעדנווװראפ טימ לכָאר םיא טָאה -- ?טסעג --
 -נאנאפ ךיוה ךיז ןבָאה שיט םורא עלא ןוא -- !רעדניק ענַײמ ?טסעג
 ,טכאלעגרעד

 .ריט רעד וצ ןקור ןעמונעג רעלָאמ רעד ךיז טָאה טייהרעליטש
 .געוו םעד ןפָאלראפ םיא זיא ןוא ןביוהעגפוא ףעקייט ךיז טָאה לכָאר

 .שיט םוצ ךיז טצעז --
 ןבעל טצעזעגקעװא םיא טָאה לכָאר .טגלָאפעג טָאה עלעמערווא

 ,ןגױא עקידעבעל עצראוש עריא טימ םיא ףא קידנקוק ,ןוא ךיז
 ;טגָאזעג

 ןיוש טינ .ןיילא ךיז ןופ רָאנ ,ךַײא ןופ טינ טכאלעג ןבָאה רימ ---
 --?ןענעקרעד טינ רעלָאמ א ןופ גיוא טינעג א עליפא זדנוא ןָאק עשז
 טָאה עלעמערווא .טכאלעצ רעדיוװ לכָאר ךיז טָאה ןליוו ריא ןגעק ןוא
 ,טלכיימשעג

 :טגערפעג רע טָאה ,ףיוה ןיא קירוצ קידנעייגסיורא
 ?טינ רעמ ןכאל ייז ...ריא טניימ יו ---

 ,רעִירפ יו ,רעמ ךָאנ טגַײװש רע ?ןכָאש ןַײמ טימ ןעשעג זיא סָאװ
 לכָאר סָאװ ,טינ ןיוש טרא םיא זא ,טכוד רימ .רענעטלעז ךיז טזַײוװאב
 טפור זױה סָאד סָאװ ,שטנעמ רעטוג א ןוא עשרעטקָאד עטוג א זיא
 עריא ףא ענאקעמ רָאג ריא זיא רע ,םענָאּפא .ןעמָאנ ריא ףא ךיז
 .רעדניק

 ןוא ריט ןַײמ טכירעגמוא ךיז טנפע גָאט א םענייא ןיא ...טָא ןוא
 יװ טאמיק זיא רע .עלעמערווא ןַײרא רימ וצ טמוק לָאמ עטשרע סָאד
 יו ,ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ,ןגרָאמטוג ןייק טגָאזעג טינ ,ןפָאלעגנַיײרא
 .ךערּפשעג א טצעזעגרָאפ טלָאװ רע

 ןרעיא יד ןיא טנַײה זיב ךָאנ רימ טגנילק רעטכעלעג סָאד... --
 ןגעק זא ,ךיז טכאמ לָאמ לפיוו .טכאלעג ךיוא רימ ןופ ריא טָאה סיוועג
 רימ טסייה יז ...ןיילא ריא טגָאז .ךיז ןעמ טשיראנאב ןליוו םענעגייא
 ןוא ,טכאל יז .ךיא ץיז -- ןציז רימ טסייה יז .ךיא בַײלב --- ןבַײלב
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 רעבָא ?טַײז ןַיימ ןופ טַיײקשיראנ ןייק טינ סע זיא ןעד יצ .לכיימש ךיא
 ,קינכעט רעוואכ .ןגרָאמ ףא טשרע ןעמ טרעװ גולק זא ,ןעמ טוט סָאװ
 ןייק טינ ,ןשקא ןא ;רימ ןגעוו טכארט ריא סָאװ ,ךָאד ייטשראפ ךיא
 ןַײמ ןופ טמאטש סָאד .יוזא רָאנ ךַײא ךיז טכוד סָאד ...רעניגראפ
 -רעד טינרָאג ליײװרעד בָאה ןוא ךאס א רעייז ליוו ךיא .טַײקכאווש
 ךיא בָאה ןרָאי עגנאל .רעיורג ןרעוו ,טעז ריא יוװ ,רָאה יד ןוא .טכיירג
 ןגערפכָאנ ךיז ןעמוק ןלָאז ןשטנעמ זא ,דליב אזא ןלָאמוצנָא טמיורטעג
 ןסירגאב ...ךָאד ריא טעז ...ןכאמראפ טינ ךיז לָאז ריט יד .ןסירגאב ןוא
 טינ ךיז טָאה ריט יד .םענערָאבעגַײנ ןטימ עמאמ יד ןעמוקעג ןעמ זיא
 -ניק סלכָאר ןלָאמ לעװ ךיא :ןסָאלשאב טציא ךיא בָאה ...טכאמראפ
 ?ריא טניימ יװ ,ןסירגאב ןוא ןעמוק ןעמ לָאז ,רעד

 ןַײז ןוא ליצ ןַײז ןרָאװעג רעדניק יד ןלָאמ זיא ןָא גָאט םעד ןופ
 .אב טינ יװ טאמיק רעדניק סלכָאר רע טָאה טציא זיב .גנונעפָאה
 יז ןלעפ --- טינ ייז רע טעז .ּפָא טינ ייז ןופ רע טערט טציא ,טקרעמ
 סרעטקָאד ןפא יװ ,טינ ייז ףא ןיוש טקוק רע .ייז ךָאנ טקנעב רע .םיא
 ענַײז .ןטערטרָאּפ עקיטפניקוצ ענַייז -- ענעגייא ףא יו רָאנ ,רעדניק
 ,ןעוט ייז סָאװ ,ץלא ןוא ,ןענרעל ,ןסע ,םורא ןעייג רעדליב עקידנעמוק
 ,ביל עליפא ,טנעָאנ םיא זיא

 ,ןוז ןרעטלע םעד טלָאמעג רע טָאה ןטשרע םעד
 ןוז םאב ,עקירָאהצראװש ןענַיײיז ןעמאמ רעד טימ עטאט רעד

 ןפא טיוא רע טעז יוזא .ןַײשּפָא ןלעה א טימ ,עלעקנוט רָאה יד ןענַײז
 ,לקיבושט ןיילק א טנרָאפ ןופ ןבָאה רָאה ענערָאשעגמורא ענַײז .דליב
 -יושנָא קיבראפ יוזא ,ךעלגעוואב יוזא זיא ןוא ףורא ףא ךיז טיצ סָאװ
 סָאד זא ,ךיז טכוד יוזא ,דליב ןפא קוק א טיג עמ רָאנ יװ זא ,ךעל
 טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןעילפקעווא ןוא ןבייהפוא טָא-טָא ךיז טעוו לקיבושט
 "וטס רעד -- ןוז סלכָאר ךיוא טנווַײל םענופ ןסַײרּפַא ךיז טעוו םיא
 ,ןַײשּפָא ןלעה א טימ עלעקנוט ךיוא ,ןוז םאב ןגיוא יד .ןעמלאז טנעד
 א ךיז ראפ ןעעז ,סיוא ןקוק ייז רָאנ ,ןקוק ייז טינ .קַיורמוא ןענַײז
 עשרעדניק יד טימ םענָאּפ ןשירעכָאבגנוי ןפא .םיא ןכוז רעדָא געוו
 טגלָאפ רע ,ןעמאמ רעד ךָאנ טרעהעג ןעמלאז :ןענעייל וצ זיא ךעלקעב
 ,סעדיוס ענעגייא ענַײז ןיוש טָאה רע רעבָא ,םיא טסייה עמ סָאװ ,ךָאנ
 זיא'ס .ןָא ןױש טמוק טַײקידנעטשבלעז יד רעבָא ,ךָאנ טגלָאפ רע
 קידוװעמעש א טימ רע טעװ גָאט א םענייא ןיא זא ,ןסָאלשעגסיױא טינ
 טעװ ןוא ,ביל טָאה רע זא ,ןעמאמ רעד ןעיורטראפ קילב ןטזָאלעגּפָארא
 רע זא ,ןַײז ןָאק .ןטאט םעד ןלייצרעד טינ םעד ןגעוװ לַײװרעד ןטעב
 -ראפ טוטיטסניא םעד ןקידנע ןכָאנ ךַײלג טכארטראפ ךיוא ןיוש טָאה
 ןטַײװ ןפא רעדָא ןפָאצ ןפא ןטעברא ןרָאפקעװא ןוא עמאמ-עטאט ןזָאל

463 236 



 זיא ןענעמלאז ןיא סָאװ ,ןעמיטשאב וצ רעווש ךָאנ זיא סע .ךערזימ
 ..טיײקננערטש סנטאט םעד יצ ,טַײקסטוג עכייוו סעמאמ רעד -- רעמ

 ןיילא ךיא טלָאװ עקאט יוזא -- ,לכָאר טגָאז --- ...טסייוו ריא --
 טָאה ריא סָאװ ,עלעמערווא ,ךַײא קנאד א ,ןוז ןַיײמ טלָאמעגנָא ךיוא
 .עמאמ א יװ ,ַײרטעג טלָאמעג םיא טָאה ריא .ןענעמלאז ביל

 ןשירעליש ריא ןיא לדיימ גנוי א טלָאמעגנָא זיא דליב ןטייווצ ןפא
 רעד ןופ עליפא ,ץלא ראפ רעירפ .ץריש ןסַײװ א טימ לדיילק םעניורב
 -עג עצראווש .טיור ןוא ץראווש :ןבראפ ייווצ סיוא ךיז ןלייט ,טַײװ
 יז ןליו ,ןטעלג ןוא ןעמעק טינ ייז לָאז עמ לפיוו סָאװ ,רָאה עטכיד
 טגיל סָאװ ,ךוטזדלאה רעשירענָאיּפ רעטיור א ןוא ,ןגילנַײא טינ קַיור
 .זדלאה סלדיימ םעד ףא טכארטראפ ןוא טסנרע

 עכלעװ ,ןגױא ענייש עצראווש סיוא ךיז ןלייט םענָאּפ ריא ףא
 -יא יד זא ,ןעז וצ זיא'ס .ךעלגנִיי יד ןלעפעג ייז וא ,ןָא ןיוש ךיז ןסיוטש
 -רעסיוא ריא טימ ןעמונראפ טפָא זיא לדיימ םענופ טלעוו עכעלרענ
 טרָאװ טכעלש ןייק םענייק טעװ ,טוג ןוא דלימ זיא יז .ןעזסיוא ןכעל
 טעװ רענעי בוא ,ןלעפעג ריא טעװ סָאװ ,לגנַיי סָאד רָאנ ,ןגָאז טינ
 יז ;ןסױטשנָא ךיז ןָאק עמ .ןכאלסיוא זייב יז טעװ ,ןייטשראפ טינ סע
 ,טכער עריא טרעדָאפ טַײקנײש ןוא .ענייש א זיא יז זא ,ןיוש טסייוו

 ,לדיימ א ךיא .דליב טירד א ןרָאװעג קיטראפ זיא ךָאנרעד ןוא
 א ןופ עקטיק א יװ ,לּפעצ ןירב ןיילק א טימ .דניק א ךָאנ עקאט
 םענייק ןכוז ,טינ םענייק וצ ןדייר ,עליטש ןוא עגולק ,ןגיוא יד .עלאכ
 ףא ּפסָאנק א ךיז ראפ טעז ריא ,ןיילא ךיז טימ ךיז ןענעגונאב ייז ,טינ
 וצ גנאל זיא סע .לגַײװצ םעד ןצנאגניא ךָאנ טרעהעג סָאװ ,לגיײװצ א
 סקיועג א ןרעװו טעוװ ןוא ןענעפע ךיז טעוו ּפסָאנק רעד זיב ןטראוו
 ןענופעג טָאה רעלַאמ רעד ?ךעיוק סדניק םעד זיא סָאװ ןיא .ךיז ראפ
 -עגנָא טנאה ריא טלָאמעגנָא טָאה רע .דָאס םעד ןגָאזוצסױא לטימ א
 -גיפ יד .יז טליּפש ךָאד ןוא ,קַיור טגיל טנאה יד .לשיט א ףא טראּפש
 יד .םטיר טימ ןוא גנוגעואב טימ לופ ,טגנערטשעגנָא ןענַײז רעג
 א זיא יז .עטסעפ א ,עטעבראעגסיוא ןא ןיוש זיא טנאה עשרעדניק
 םעד ןרעהרעד ריא טעװ ,ןרעהוצ טוג ךיז טעװ ריא זא ןוא ,עמעראוו
 יד ןעוו ,טכירעגמוא ןַײז טינ טעװ ךַײא ראפ -- רעקירעד ןוא .סלֹוּפ
 ןעמענ ןוא ןבייהפוא ךיז טעוװ ,קיומ טימ לופ זיא סָאװ ,טנאה
 .ןרישזיריד

 -- ,רעדליב ענַײז ןָא טיורט רעלָאמ רעד ןעמעװ ,ןטשרע םעד
 סעמע ןצנאג םעד רעבָא .םיא ביול ךיא .רימ ןלעפעג ייז .ךיא ןיב
 רעדליב יד ןיא זא ,ןעלעמערווא ןגָאז וצ רעווש זיא רימ .טינ ךיא גָאז
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 -נא ןא דליב ןדעי ןיא ,לכָאר רעטומ רעייז רע-יטלָאמ רעדניק יד ןופ
 .ןריא ךירטש רעד

 טינ רעדיוו זיא רע .ןיילא ןעלכָאר ןלָאמ עלעמשרווא טמענ טָא רָאנ
 ..ןיילא ךיז טינ רע טניגראפ ,עמאטסימ ,לָאמ סָאד ,ךעליירפ

 ?ךיַײא טימ זיא סָאװ ,עלעמערווא ---
 .טינ ..עמאמ יד ,ןבעגעגנייא ךיז רימ ןבָאה רעדניק יד --
 ןאראפ זיא רעדליב עשרעדניק יד ןיא .קראטש סע טרעדנוװ ךימ

 ?ךליב ןגייא ריא ןַײא טינ ךיז טיג עשז סָאװראפ .עמאמ יד
 ןוא סאג ןטימניא ןָא עלעמערווא ךימ טּפאכ םורא געט עכעלטע ןיא

 ;ןָא רימ רע טגָאז רעכעלקילג א
 סָאװ ,"טַײקינײלק, סָאד טּפאכעגנָא בָאה ךיא ףַײז טעװ סע --

 ,..קיטראפ ןַײז סע טצוװ ךָאנ טנַיײה ...טלעפ

 עלעמערווא סָאװ ,"טַײקינײלק; סָאד ןעו ,טעברא רעד ןטימניא
 טליפרעד רָאנ ,גיױא ןטימ ןעזרעד זיולב טינ רע טָאה ,ןענופעג טָאה
 טינ דלאב ןױש טעװ שמ ןוא עגער א ךָאנ ...טָא-טָא ,לזדנעּפ ןטימ
 טונימ אזא ןיא ...דליב ריא ּוװ ןוא לכָאר זיא ּוװ ,ןדיישרעטנוא ןענָאק

 טָאה לכָאר .דניק קנארק א וצ רעטקָאד םעד ןפור ןעמוקעג ןעמ זיא
 .לוטש ןופ ןָאטעג בייה א ךיז

 עלעמערווא -- ..עגער ןייא ךָאנ !טינ ךיז טריר ,טינ ךיז טריר ---

 ,םענָאפא ,זיא םיא וצ זא ,טעברא רעד ןיא ןָאטראפ ןעוועג יוזא זיא
 .טלעטשעגפוא ךיז טָאה רעטקַאד רעד סָאװראפ ,ןעגנאגרעד טינ

 .ןטעבעג ךיז רע טָאה --- ...עגער ןייא ---
 ,טינ רָאט ךיא ,טינ ןָאק ךיא ---
 -- .ןָאטעג יירשעג א רע טָאה -- !טינ טנָאק ריא ,טסייה סָאװ ---

 "עג טָאה לכָאר זא ,שירעלעפאב יוזא ןעוועג זיא םיטש ןַײז -- !טציז
 טזָאלעג ךיז ןוא טלעטשעגפוא רעדיוו ךיז יז טָאה דלאב רעבָא .טגלָאפ
 :טנאה רעד ראפ טּפאכעגנָא יז טָאה רע .ריט רעד וצ ןייג

 טלאה ךיא ..עגער ןייא ..ךַײא רעוושאב ךיא ,ךַײא טעב ךיא --
 סע ,ןפיולטנא טעוװ סע .לזדנעּפ ןפא ןיוש טגיל סע ,טנעה יד ןיא סע
 ...עלעכָאר ,ערעַײט .ןעמוק טינ רעמ קירוצ טעוו

 ,טעבעג אזא טימ ,ץראה ליפיוזא טימ טגָאזעגסױרא סע טָאה רע
 א טָאה יז .ןעלקנעװק ןעמונעג ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג זיא לכָאר זא
 טכאמעג טָאה יז סָאװ ,טָארט ןדעי ראפ ןוא .קירוצ ףא ןָאטעג טָארט
 ,טנאה ריא טשוקעג רע טָאה ,קירוצ

 ...עגער ןייא ---

 ,קנארק זיא דניק א -- .ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ,עלעמערווא ---

 ,ןפלעה םעד זומ עמ
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 רע יוװ ,סעציילּפ יד טימ ןָאטעג שטעווק ;א רע טָאה -- ?דניק א--
 ריא טליוו סָאװראפ ?ךיא ןוא -- ,לָאמ ןטשרע םוצ ןרעה סע טלָאװ
 ןוא ,עגער ןייא .ךימ טעוועטאר ריא ןוא ,עגער ןייא ?ןעגנערבמוא ךימ
 ...טַײקיבײא רעד ןיא טבַיײלבראפ ריא

 ,ןפָאלעגסיורא זיא ןוא טנאה ריא ןסירעגסיורא טָאה לכָאר
 עטכאמראפ טימ ,יוזא ןוא ,ןגיױא יד טכאמראפ טָאה עלעמערווא

 סָאד .דליב ןפא ןעז יז ליוו רע יװ ,אזא ןעלכָאה ןעזרעד רע טָאה ,ןגיוא
 םיא ךיז טָאה סָאװרָאנ סָאװ ןוא טלעפעג טָאה םיא סָאװ ,?טַײקינײלק;
 טָאה ,לזדנעּפ ןטימ ןוא רעגניפ יד טימ סע טליפ רע זא ,טכודעגסיוא
 סלכָאר ךָאנ ,טציא טשרע .קיטפאהרָאװ גונעג טינ ןעזעגסיוא ןיוש
 ןעגנאגעגוצ ךיג זיא רע ..ןסעמענאפא ןעזרעד יז רע טָאה ,ןייגקעווא
 ,לזדנעּפ ןראפ ןעמונעג ךיז ןוא דליב םוצ

 .טינ ןפיוא-םושעב עלעמערווא טציא ליו דליב סלכָאר רימ ןזַײװ
 .טינ טפלעה סע -- ןפָא טגָאזעג ,שינערעהוצנָא ןבעגעג םיא בָאה ךיא
 עמ יװ ,ןקוקנָא ףיוה ןיא סיורא ןענַײז םינייכש עלא ןעוו ,לָאמנייא ןוא
 לכָאר ןוא ,סאג רעד ראפ ןעמָאנ א ןוא זיוה םוצ רעמונ א ןָא טּפאלק
 :טגערפעג יז ךיא בָאה ,טנעה יד ףא דניק ריא טימ סיורא ךיוא זיא

 ?רעטקָאד ,דליב רעַײא ךַײא טלעפעג יו ---
 :טרעפטנעעג טָאה יז
 טליוו ריא --- .רעלָאמ םוצ טדנעוועג ךיז יז טָאה --- ...רָאנ !רעיײז --

 ,ךליב סָאד ןעז טעװ סע רעװ .ןאמ ןַיימ טימ ןגירקעצ ,עלעמערווא ,ךימ
 קיצראה ךיז טָאה לכָאר ןוא --- ,טבילראפ רימ ןיא טַײז ריא :ןגָאז טעוו
 ךיז טָאה טנעה עריא ףא דניק סָאד זא ,טכאלעצ יוזא ךעליירפ ןוא
 ,..טנייוועצ

181 



 ווָאקניבאר לשעה
 ךייה רעַײנ א ןופ

 סָאװ ,שעדיכ א זיא'ס ןוא ,רעכאפנייא ןא רעייז ןעוועג זיא וטפוא רע
 -פורא סָאװ וצ :טכארטרעד טינ וצרעד רענייק ָאד ךיז טָאה םיא זיב
 ,טרָאד ייז ןטסעמ ,סנרָאג עטשרעבייא יד ףא רעטערב ערעווש ןּפעלש
 טגיילעגרָאפ טָאה ,לעגיז ,רע ...ןלַײז-ןָאטעב ראפ סעקבולאּפָא ןכאמ ןוא
 -נאלרעד ייז זַײװנעגניר ןוא ןדליש עקיטראפ דרע רעד ףא ןּפאלקפיונוצ
 -עלקעג טציא סע רע טָאה עקאט םעד בילוצ .ףורא ףא ןארק ןטימ ןעג
 ּוװ ,ךעצ-לבירד םענופ סעינאוועטשיר עקישטילג יד רעביא טרעט
 רֶע טָאה גנילצולּפ ,רעילסעט יד ןלעטש ןבילקעג טנַײה ךיז טָאה רע
 :םיטש סקושטלעל בארָארּפ םעד ןטנוא ןופ טרעהרעד



 ?טרָאד ריא טַײז ּוװ ,לעגיז ---

 טא זא ,טסוװעג טָאה רע :טלַײעג סקירעביא טינ ךיז טָאה לעגיז
 ןפא ךעלערעה עטלייצעג יד טימ לשטנעמ עקיסקוווניילק עקיזָאד סָאד
 ןכאז עכעלנייועג ץנאג רעביא םעראיל א ןבייהפוא לָאמא ןָאק ּפָאק

 :טצנאטעגרעטנוא שזא ןבָאה ךעלעוויטש עטרימשראפ סקושטלעל
 עמ ,טייג ?גנוטלאווראפ רעד ןופ טַײל יד ףא ריא טגָאז סָאװ --

 ןיא טאלג ןָאטעג זיו א טנאה רעד טימ טָאה רע -- .ןיהא ךַײא טפור
 -פוא ןופ טיור-לגיצ ןעוועג זיא זדלאה רעצרוק ןַײז .ןַײרא טלעוו רעד

 ;גנוגער
 ,..ןפור וצ טַײצ רעדנא ןייק ןענופעג טינ --

 ךַײלג ןעַירשעגנַײרא ןלעגיז רע טָאה לרָאטנָאק םעד וצ געװ ןפא
 ףא קסווָאראבאכ ןייק ןקיש ,ןלעגיז ,םיא ליו עמ זא ,ןַײרא םענָאּפ ןיא
 ,לויטש יד ןופ ךעלזענ ץיּפש יד ףא ךיז קידנבייהפוא ,ןוא --- ,ןסרוק
 !םישָאדאכ ַײרד עצנאג ףא -- ,טנרָאװעג

 רעטניוו ךָאנ טָאה רע .טשארעביא טינ סַײנ עקיזָאד יד טָאה ןלעגיז
 .ןרידאגירב ןופ ןסרוק ףא ןשטנעמ ןקיש ךיז טבַײלק עמ זא ,טרעהעג

 זיא עילימאפ ןַײז ּוװ ,לטעצ א ןזיוואב םיא ןעמ טָאה רָאטנָאק ןיא
 | .עטשרע יד ןופ ןענאטשעג

 ןצנאגניא טינ ןעוועג ןיילא םיא ראפ סע זיא טונימ רעד טָא ןיא
 ןָאטעג זָאל א ךיז רע טָאה ןעקנאדעג יד ןיא .םיקסאמ זיא רע יצ ,רָאלק
 רעד ףא -- ,טעבראעג טָאה עדאגירב-סקעלּפמָאק ןַײז ּוװ ,ןיהא קירוצ
 עצנאג ףא רעביא ץלא סע זָאל ,םענ .עיצנאטסָארטקעלע רעד ןופ גנויוב
 -- ןימָאירעי ףליהעג ןַײז טבַײלב םיא טָאטשנָא ,סעמע ..!םישָאדאכ יירד

 ראפרעד ,קנּוװ ןפא רעמ קידנעטש טדער רעכלעוו ,רעכָאב רעגנאל רעד
 -ורָא ןא ףראד עמ ּוװ ,טרָאד עירעב רערעסערג ןייק ָאטינ רעבָא זיא
 ךיז ןעמ ןָאק םיא ףא .רָאטארביװ ןטימ ןוא קאה רעד טימ ןָאט עוועד
 ןסרוק יד ךָאנ זא ,דאשכ א טָאה ,לעגיז ,רע ?ןעד סָאװ רָאנ .ןזָאלראפ
 ןבייהנָא .ןשטנעמ עַײנ טימ ,טקעיבָא םעַײנ א ןבעג םיא ךיז ןעמ טביילק
 ןייק זא ,רעכיז זיא רע .טינ םיא ךיז טסולג סָאד -- יינסָאדנופ ץלא
 רע עכלעוו טימ ,יד רעדייא ,טַײלערװעכ קיסַײרד ןוא סקעז ערעסעב
 רעד ןיא גנויוב ןייא ןייק ףא ָאטינ זיא ,רָאי עטייווצ סָאד ןיוש טעברא

 ,טָאטש
 -ירפ-יימ ןרעטיול א ןיא ןעמוקעגנָא לעגיז זיא קסווָאראבאכ ןייק

 למערד א טוג ןזיואב רע טָאה ןָאגאוו ןיא ָאש ַײרד יד ראפ .ןגרָאמ
 ,סטַײװ סעּפע יוװ .טַיײקשירפ עקיטפערק א ךיז ןיא טליפעג טציא ןוא ןָאט
 רעמענעּפ יד ןגיוא יד ראפ ןגָארטעגכרוד ךיז ןבָאה סקידשעטשוטעמ
 ןזיב טָאה רע .ןטיילגאב םיא ןעמוקעג טכאנאב ןענַײז סָאװ ,ןטאי יד ןופ
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 רענעי סָאװ ,ןענימָאירעי טרעלקרעד ץלא ןָאגאוו ןיא ךיז ןצעז עמאס
 לכיימש א טָאה לעגיז .ירפרעדניא ןגרָאמ ךַײלג ןיוש ןָאט וצ ןבָאה טעוװ
 עטסנרע-םאזקרעמפוא טשרעמיולק סנימָאירעי ךיז קידנענָאמרעד ,ןָאטעג

 שירעטעראפ עסַײמסאשעב ךיז ןענַײז עכלעוו ,ןּפיל עבָארג יד ,ןגיוא
 ןייגאב טנַאקעג ךיז טָאה ןימָאירעי .ץענעג ןכעלטיירב א ןיא ןרָאפעצ

 ...סעצייא ענַייז ןָא
 ץנאג ןַײז וצ סיוא ןלעגיז טמוק טָאטש רעשיטנאק רעטנעָאנ רעד ןיא

 ךיז טּפאכ רע ןוא ,רעטסעװש ענעבעגעגסיוא ןא ענַיײז טניווװ ָאד .טּפָא

 טָאטש יד םיא טָאה לָאמ סקיטנַײה רָאנ .קיטנוז א ףא רעהא ּפָארא לָאמא
 .קידנעטש יו ,רעקידנעיצוצ ןוא רענעש קידװעטמָאי סעּפע ןעזעגסיוא

 -ָאריב ןופ ןטנאקאב א ףא ןסיױטשעגנָא ךיז רע טָאה סובָאטװא ןבעל
 ןיא ָאד רע טָאה ןטלמונא זא ,טלייצרעד םיא טָאה רעכלעוו ,ןאשזדיב
 טָאה יז .ףלָאװ עניריא ?רע טניימ ןעמעו -- טנגעגאב קסווָאראבאכ
 ייעקאט עבלעז יד ףא ,םענָאּפא .ןסרוק ףא טקישעג ךיוא ןעמ

 עכרוטש א םיא רע טָאה -- ,רעכעליירפ ןַײז ָאד ריד לָאז סע --

 .ןָאטעג
 טָאה רע .טראוורעדמוא ןעוועג ןלעגיז ראפ זיא סַײנ עקיזָאד יד

 ךיז טוװרּפעג ןוא סאג-סקראמ לראק רעקישיור רעד רעביא טנאּפשעג
 ךיז רעשפע .ןעניריא טימ ןענעגעגאב ךיז טעוװ רע יוזאיו ,ןלעטשרָאפ
 ןיוש ךיז טָאה סע יו .יוזא רעשפע ?םייה רעד ןיא ךיז אב יװ ןריפוא
 א ןָאט גָאז א ,ּפָאק ןטימ לקָאש א -- טַײצ עטצעל יד טלעטשעגנַיא
 ,ןיינ ...ןדייב ייז רָאנ ךעלדנעטשראפ ןענַײז סָאװ ,ךעלטרעווכעטש רָאּפ
 ןוא ,רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ןיוש זיא ןשטנעמ א :שיראנ ןוא ךעלרעכעל
 -נצכעז א יו ,ךיז טזָאלב ןוא רעטקידיילאב א םורא ץלא ךָאנ טייג רע

 ,ךעלטנַײרפ טסכעה ןענעגעגאב יז טעװ רע ,טרעקראפ .לגנַיי קירָאי

 ..יןעשעג טינ טלָאװ טשינרָאג יוװ ךַײלג
 -ראפ טימ רע טָאה -- *?ןעשעג ןסעמערעדניא ןעד זיא סָאװ ןוא;

 .ןָאטעג טכארט א סָארד

{2 

 ךיז ןבָאה לדיימ םעד טָא טימ םיא ןשיװצ יװ ,רָאי א רעכעה ןיוש
 .ןעגנויצאב ענדָאמ סעּפע ןפאשעג

 "יוב ןיא ךיז וצ קירוצ יימרא רעד ןופ ןעמוקעג טלמעד זיא רע

 "עג ןכיגניא רָאג רע זיא ,ןכאפ-יוב עלא ןיא טנוואהאב טוג .טסערט

 .עדאגירב-סקעלּפמָאק רעכעלטנגוי רענעפאשעגַײנ א ןופ רידאגירב ןרָאװ

 רעבירעד ןוא ,סעקיוטס-ןָאטעב טלעטשעגנַײא ןעמ טָאה קריצאב ןַײז ףא
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 אב .סעקישטשרוטאמרא יד טימ ןָאט וצ ןבָאה ןעמוקעגסיוא םיא זיא
 טביוטשראפ ץראווש ריא ןיא .ףלָאװ עניריא רידאגירב ןעוועג זיא ייז
 םעד טּפאכעג יז טָאה לפאנק עקירעדינ יד ףא סעילפוט יד ןיא ,לטערעב
 -רעקרעוטנאה א ןופ ןרעליש רענעסקאוועגרעביא ןא .ןופ ַײס קילבנָא
 .גוצלענש א ןיא ןרעטיילגאב-ןָאגאוו רעגנוי א ןופ ייס ,לוש

 סָאװ ,םעד ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ריא טימ טפאשטנאקאב סלעגיז
 "אגירב ןַײז ןיא ןייגרעבירא סעקישטשרוטאמרא יד טגיילעגרָאפ טָאה רע
 .סיוא רָאנ ,ןצרוק א רעייז טימ טרעפטנעעג עניריא טָאה ףורעד .עד
 .סעיו עגנאל ענעגיוצעגפיונוצ יד ךרוד קילב ןכעלקירד

 .?ןרעלקוצ טנָאקעג טינ ןיוש ריא טָאה סרעגילק סָאװטע --
 ךָאנ ןענעגעגאב ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה םורא טַײצ רעצרוק א ןיא

 :סָאװ ןופ טָא סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא ןוא .טעברא רעד
 ןשיווצ ןבילקראפ ךיז לעגיז טָאה סַיײרעביא-סעמראוו א םענייא ןיא

 -אגָאל עקנַיַײנ א שאט ןופ ןעמונעגסיורא ,סעטילּפ-ןָאטעב ןסָאטס ייווצ
 טימ ךיז ןצונאב וצ יוזאָיו ,ןענרעל ךיז ןביױהעגנָא ןוא עריוו עשימטיר
 -אוועג ךיז ןוא עניריא ןגעלעג זיא ,סעטילּפ-ןָאטעב יד ףא ,ןביוא .ריא
 -נעצ א טקידנעעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה יז .ןוז רעד ףא טמער
 רעד טימ ןייגאב ךיז יוזאַיוו ,טסּוװעג ָאי עקפאד ןיוש ןוא לוש עקירָאי
 םעד טימ רידאגירב רעד יװ ,טקוקעגּפָארא קירעגַײנ טָאה יז .עריוו
 ןגעוו טגָאז סָאװ ,ןקאנ-ןוא-זדלאה ןטימ ןוא ּפָאק ןטלטאּפעצ ןצראווש
 -קורטסניא רעד זיא ןַיײרא טקוק ,ךיז טרעטאמ ,סענָאשקא רעשיסקָא ןַײז
 ...םיא אב ךיז טמוקאב טינרָאג --- ןוא עיצ

 -לגיצ א ןגעלעג זיא ,סעטילּפ עטמעראוועגנָא יד ףא ,ריא םעל
 ףא םיא ןפראווּפָארא טלָאװעג רעייז ךיז טָאה ןעניריא ןוא ,רעטילּפש
 --  ןָאטעג טינ רעבָא סע טָאה יז .עיצקורטסניא ןַײז ףא ,לטפעה סלעגיז
 טרָאפ רעשפע רָאנ ...ןפיוא רעדנא ןא ףא ןשטַײטסױא ךָאנ סע ןָאק רע
 -ירב א סָאװ ,סָאד יבשטָאכ -- ןעלפייק ,רעסיכ ,רעביכ םיא ןרעלקהעד
 רעבָא טָאה יז ..דאיראנ ןענעכערעטנוא םאב ןענעק ףראד רידאג
 ,ךָאד טעז עמ .עבילנגייא רענעבירטעגרעביא ףא ןפערטנָא טאהעג עריומ
 ,רעוולופ לָאמאכָאנ ןטכארטסיוא טיירג ןענַײז סָאװ ,יד ןופ זיא רע זא
 ,..ןיילא --- יבא

 טָאה יז ןעוו רָאנ .קָאדוה ןזיב ןגעלעגּפָא ךעלגעוואבמוא יז זיא יוזא
 םענָאּפ טנערבעגּפָא ןַײז .ןעזרעד יז לעגיז טָאה ,ןבייהפוא ןעמונעג ךיז
 ,טשרעהאב דלאב רעבָא ךיז טָאה רע .סאלב ןרָאװעג זיא

 ?טקרעמאב טינ טציא זיב ךַײא סע ךיא בָאה יוזאיוו ---
 -- ,טרעפטנעעג קַיור יז טָאה -- ,טקרעמאב ךַײא בָאה ךיא ןוא --

 .ךאז רעטסנרע אזא ןיא ךַײא ןרעטש טלָאװעג טינ בָאה'כ רָאנ
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 יז זא ,טליפרעד רע טָאה רעטרעװ עטצעל עריא ןופ ןָאט םעד ןיא
 :טרעפטנעעג ךעלזייב טָאה רע .קעזיוכ םיא ןופ טכאמ

 ..טינ ךיוא ןפלעה רָאנ ,טרעטשעג טינ ריא טלָאװ ןרעטש --
 :םערב א טימ ןָאטעג ריפ א טָאה עניריא
 ,גלָאפרעד שטניוו'כ ,ונ .ךעלגעמ ---
 ,סעטילּפ יד רעביא ןפָאלעגקעווא קנילפ זיא ןוא
 זיא טעניריא .טנגעגאב רעדיוו ךיז ייז ןבָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 -עט יד ןיא ןָאטעגנַיײרא רעגניפ ץיּפש יד ,ןלעגיז ןגעקטנא ןענאטשעג
 :טלכיימשעג ןבָאה עריא ןּפיל יד .לדיילק ןצראווש םענופ ךעלעש

 ?ןעמטיראגָאל יד טימ סע טייג יו --
 .טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה לעגיז
 ןיא .טצעזעגרָאפ לדיימ סָאד טָאה -- ,טעז .רעהא טמוק ,טָא זיא --

 עלעטכאש לָאמש ץראווש א ןזיוואב ווו-ץעגרע ןופ ךיז טָאה טנעה עריא
 .עריוו-ןעמטיראגָאל רעד טימ

 ..!טעז ,טָא --
 םיא עניריא זיא ,רעטַײװ סָאװ .ןפערט ןבױהעגנָא ךיז ןעמ טָאה יוזא

 ןטימ ךיז טלאה יז ךעלכאז יװ ,טקרעמאב טָאה רע .ןלעפעג רעמ ץלא
 ןבָאה עכלעוו ,סעקישטשרוטאמרא יד טימ -- ךעלטנַײרפ יוװ ,בארָארּפ
 ,קנווװו ןפא טאמיק ןענאטשראפ יז

 טלָאװ רע זא ,ןרעהוצנָא ןבעג טוװרּפעג לָאמ עכעלטע טָאה רע
 ןלעדייא ןא ףא יז טָאה לָאמ סעדעי רָאנ ,םייהא ריא וצ ןעגנאגעגנַיירא
 ראפרעד .םיא ןטעבראפ טינ ףא םיצורעט ענעדיישראפ טכוזעגּפָא ןפיוא
 םיא טימ ןסעזעגּפָא ןרעג ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה םיא יװ ,יז זיא רעבָא
 .ןעיילא-קראּפ עכעלבליק ,עלעקנוט יד ןיא טנװָא ןיא טעּפש זיב

 גָאז א סאּפש א ןיא טלמעד םיא טָאה עדאגירב ןַײז ןופ רעצעמע
 -טָא טעװ סָאװ ,רעקיטעגרענע ןא רענייא ָאד ןאראפ זיא סע זא ,ןָאטעג
 לעגיז רָאנ ...ןילאכאס-םערָאד ןופ גנורידנאמָאק א ןופ ןעמוקירוצ טָא
 -ניא .ןטכארט םעד ןגעוו טלָאװעג טינ .קידנסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה
 רָאטנָאק ןיא ,רעקיטעגרענע םעד ,ןפָארטעג םיא רע טָאה רעבָא ןכיג
 .רעקיסַײרד יד ןיא שטנעמ א ןעוועג זיא סָאד .גנוטלאווראפ רעד ןופ
 ןפא טקורעגּפָארא סָאװטע ,זָארג-םאי ןופ עמאנאּפ א רע טָאה ןגָארטעג
 ,ףראש רעייז טקוקעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עסיורג עיולב-ףיט יד .ןרעטש
 ...סנַיײז ףא ןייטשאב ןָאק רע זא ,ןסיוו וצ ןבעגעג ךעלטַײד ןבָאה

 טימ ןעניריא ןפָארטעג לעגיז טָאה טנוװָא ןבלעז םעניא עקאט ןוא
 -עג ןבָאה ייז .סאג-םעכיילא-םעלָאש רעד ףא רעינעשזניא ןקיזָאד םעד
 -נאגעגוצ זיא לעגיז .עקּפָאס רעד וצ טייג סָאװ ,סובָאטװא ןא ףא טראוו
 ןקַיור ריא טימ ןָאטעג קוק א טלמעד םיא ףא טָאה עניריא .ייז וצ ןעג
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 ןיא טינ סָאד רע טייג יצ ,טקידנוקרעד ךיז ,לכיימש ןראבקרעמאב םיוק
 טָאה ,ריא םעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעקיטעגרענע רעד .לוש-טנוװָא רעד
 :טגערפעגרעביא םיטש רעוועראּפ א טימ ןוא עטאוועמאט טכאמעג ךיז

 ?לוש-טנוװָא רעד ןיא טנרעל ריא ?יוזא --
 .קילב ןשירעצאשּפָא ןא טימ ןרעדנא םעד רענייא טקוקעגנַא ןבָאה ייז

 רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא ןכיגניא .טּפעלקעג טינ ךיז טָאה סעומש רעד
 .ןרָאװעג ןדנוושראפ ןענַייז ןטנאקאב ריא טימ עניריא ןוא ,סובָאטװא

 ,ךעלטנַיײרפ-שימייה ןלעגיז טימ ןעוועג עניריא זיא טעברא רעד ףא
 וצ ןעגנולעג רענעטלעז ץלא םיא זיא ןטנװָא יד ןיא רעבָא ,רעִירפ יו
 ןסאג עקיטַײז עליטש יד רעביא קידנעקנַאלבמורא .ריא טימ ךיז ןפערט
 עדייב -- רעקיטעגרענע ןטימ ןעז יז רע טגעלפ ,קירב טַײז רענעי ףא
 .עכעליירפ ,עטצוּפעגסױא

 טימ טריפעגרעבירא טכירעגמוא ןצנאגניא םיא ןעמ טָאה ָאד ןוא
 רעסיורג רעד ןופ גנּוױב רעד ףא -- טקעיבָא םעַײנ א ףא עדאגירב רעד
 ,טָאטש רעד ןופ קע ןכעלטַײװ א ןיא עיצנאטסָארטקעלע

 רעד ףא ,ןעניריא טנגעגאב לָאמ ןייא זיולב רע טָאה ןָא טלמעד ןופ
 ,טינ םיא ןעמ טעז סָאװראפ ,טגערפעגכָאנ ךיז םיא אב טָאה יז .טשטָאּפ
 ,טַײז א ןיא קידנקוק .סעּפע ראפ לביראפ ןייק טינ ריא ףא רע טָאה יצ
 ,ליומ בלאה א טימ טרעפטנעעגּפָא רע טָאה

4 

 ןענַײז סע ּוװ ,עדַײבעג רעד ןופ עיָאפ ןיא ןענאטשעג זיא עניריא

 .ּפערט ענלמרימ עכיוה יד ןבעל ,קסָאיק-רעכיב םאב ,ןסרוק יד ןעוועג

 עטנכייצעג טוג ,עכעלגנעל יד .דיילק ןעיורג-לעה א ןיא ןעוועג זיא יז

 ןצעמע וצ טלכיימשעג ןבָאה ,סטיור טימ טריראב םיוק-םיוק ,עריא ןּפיל

 רע סָאװ ,טַײצ רעד ראפ זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .טַיײקיטומטוג טימ

 .טרעדנעעג קראטש ךיז יז טָאה ,טנגעגאב טינ ריא טימ ךיז טָאה

 :טנעה עדייב םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה טניריא

 ?ריא ,לעגיז ---

 -נָא סָאװ טינ ןיוש טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ טַײקטגאוועג רעד טימ

 רעד זיא ןטרָאד ,טוג ,ונ .םערָא ןרעטנוא ןעמונעג יז רֶע טָאה ,ןרעווּוצ

 .עטנאקאב עטוג .טַײלסדנאל ךָאד ייז ןענַײז ָאד רעבָא .רעקיטעגרענע

 .ריא וצ םאזקרעמפוא ןַײז רע זומ ,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא ,ָאד

 ןעמאזוצ ןענַײז ייז .ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,עניריא ,רימ ןעייג --

 .עירָאטידואא רעד ןיא קעווא
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 גָאט רעד .ןלעגיז טשיוטנא לסיב א ןסרוק יד ןבָאה טַײצ עטשרע יד
 -.רעמ רעד ראפ .םידומיל עשיטערָאעט טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג זיא
 טימ גנויוב רעד ןופ ךַײלג ןעמוקעג רעהא ןענַײז סָאװ ,רערעהוצ טַײה
 .קיטקארּפ רעד ןופ טסּוװאב ןעוועג ץלא זיא ,שזאטס-סטעברא ןשּפיה א
 םענופ רעינעשזניא ןא .רעטנאסערעטניא ןרעוװ ןביױהעגנָא טָאה רעטעּפש
 עשינכעט סרוק א ןענעייל ןעמונעג טָאה טפאשטריווסקלָאפ ראפ טאר
 .ןגיוא יד טנפעעג ןלעגיז טָאה סָאד .גנורימרָאנ

 -וּפאלק ,רע טָאה -- ףעמענ סע לָאז לװַײט רעד ,ןעוועג דנילב ---
 יד ןופ םענייא ןיא ןעניריא וצ טגָאזעג ,טסיופ ןטימ ּפָאק ןיא ךיז קיד
 וצ בָאה ייג ךעיומ ןיא שינרעטצניפ ליפיוזא טימ ןוא --- ,ןסַיײרעביא
 -יימ ךוינ רעד זיולב !סעקישטשוװָארימרָאנ יד ,טַײל ערעזדנוא טימ ןָאט
 א ןיוש רימ ןלעװ ,ךעלמירייוואכ ,טציא .ןפלעהסיורא ךימ טגעלפ רענ
 ...רעפיט סָאװטע ןָאט קוק

 ןביוא ןופ טקוקאב םיא טָאה עניריא -- ?ןעוועג דנילב ,טגָאז ריא ---
 ..סַײנ ןייק טינ רימ ראפ ןיא סָאד --- .קילב ןקיטַײז א טימ ּפָארא

 :טרעפטנעעגּפָא ךָאטש א טימ טָאה לעגיז
 ..ןעזרעד ךיא בָאה ,טפראדעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ,עשָאקשינ --

 סעניריא ורוצ טזָאלעג טינ טַײצ עשּפיה א םעדכָאנ םיא ןבָאה ךָאד
 .?שינערעהוצנָא עטלעטשראפ א ?ןסייה סָאד לָאז סָאװ :רעטרעוװ

 ףא טעברא רעטגנערטשעגנָא טימ עטלופראפ ,געט קעווא ןענַײז סע

 -טנאק רעסיורג רעד ןופ ןעגנּוױב יד ףא סעיסרוקסקע טימ ,ןסרוק יד

 ןיא ןרעקמוא ךיז ןטנאסרוק יד ןגעלפ ,ענעדירפוצ רָאנ ,עדימ .טָאטש

 .גנוניווונעמאזוצ

 עניריא טָאה --- ,טָאטש רעסיורג א ןופ םטיר םעד ביל בָאה ךיא --
 ןוא טכארטראפ ןעוועג ןענַײז ןגיױא עריא .ןָאטעג גָאז א ןטלמונא
 ןטעברא ןבַײלב רָאפ ָאד רימ טגייל עמ ,לעגיז ,טסייוו ריא -- ,טסנרע
 ,גנויוב רעטנאסערעטניא ןא רענייא ףא

 ?ריא ןוא -- .ןעירשעגסיוא טאמיק סע טָאה לעגיז -- ?ָאי --

 עניריא טָאה ,ןרעפטנע וצ סָאװ ,טכארטאב טלָאװ יז יו ,קידנגַײװש
 -רעד טָאה רע .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא סָאװטע ןא טימ רעטַײװ טנאּפשעג
 ךַײלג זיא גנומיטש עטוג יד .טפאשקנעב עקיורמוא ןא ךיז ןיא טריּפש
 -אבאכ ןיא טָאה עניריא זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןענורעצ
 ןעמענ רעדיוו טעװ רע ןוא ,ָאד ןבַיײלבראפ יז טעװ טָא .טנַיײרפ קסווָאר
 שינעקנעב רעטסוּפ א טימ ןסאגרעטניה עליטש יד רעביא ןעקנָאלבמורא
 ...ריא ךָאנ

 ;טצפיזעגּפָא טָאה לעגיז
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 טינ ךָאנ טָאה ןוא סיורג יוזא טינ ךָאנ זיא טָאטש רעזדנוא .ָאי --
 ,טדער ריא ןכלעוו ןגעוו ,םטיר םעד טָא

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עניריא

 ךַײא טימ רימ -- ,טגָאזעג קידנכאל יז טָאה --- ,ךַײא טימ רימ ---
 עכלעזא טָא טימ ,ןסאג עַײנ ןעיובסיוא !םטיר םעד טָא ,ןפאש םיא ןפראד
 .!ךַײא טימ רימ רָאנ ?ןָאט סע ןָאק רעװ .ןרעיומ עקידנרָאגליפ

 זיא ,ןעגנאגעג ןענַײז ייז ןיהּוװ ,ןסרוק יד ןופ גנוניווונעמאזוצ יד
 טָאה ןלעגיז ןוא ןעניריא .טַײז א ןיא ץעגרע ןבילבעג לָאמ סָאד ןיוש
 -ראפ טָאה רעכלעוו ,רומא ןטנעָאנ םענופ טייקטכַײפ יד טּפאכעגמורא
 .רעמייב-קראּפ יד ךרוד טקוקעגסיורא קיטכאנ

= 

 -ייז ןלעגיז טימ עניריא ןוא ,ןסָאלשעג ךיז ןסרוק יד ןבָאה לוי ףָאס
 ןעמוקעגנָא ןיהא זיא גוצ רעד .טָאטש ןיא ךיז וצ ןרָאפעגקעווא ןענ
 -רעטצניפ-קָאטש ענעטכיולאב ךיגפא ןא -- ןָארעּפ רעד .טכאנאב טעּפש
 -סיוא לָאמ סָאד ןוא ןגעקטנא ןבעגעג גָארט א ךיז קיטסאה טָאה -- שינ
 טָאה סאג-לאזקָאװַײב רעד ףא .ןסעמערעדניא יו ,רעסערג ךאס א ןעזעג
 עטכַײל עקידרעמוז עטקיטעּפשראפ ןופ ןעּפוט סָאד ןרעה טזָאלעג ךיז
 זיא לעגיז .ןעגנאגעג טינ ןיוש ןענַײז ןסובָאטװא ןייק ,ןסאצּפָא-ןעיורפ
 ףניפ עצנאג ןעניריא ןטיילגאב טעװ רע :ןדירפוצ עליפא ןעוועג ןופרעד
 טלָאװעג טָאה רע .טניוװ יז ּווו ,וועשִיי ןשידָאװאז םוצ --- רעטעמָאליק
 יז .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עניריא רָאנ ,ןאדָאמעשט םעד ריא אב ןעמענ
 זיב ,לדַײב-רעשטעּפסיד םעניא ןכאז יד ןלעטשקעווא טגיילעגרָאפ טָאה
 ,טָאטש רעד רעביא ןָאט ריצאּפש א ןיילא ןוא ,סובָאטװא ןטשרע םעד
 .ןעוועג טינ םישָאדאכ ַײרד ןיוש ןענַײז יז וו

 ןעמיוושסיורא ןביוהעגנָא ייז ראפ ןבָאה סעכשאכ-טכאנ רעד ןופ

 טימ ןענארק ,רעזַײה עטיובעגסיוא-ַײנ ןופ טנעװ ןרעדנא ןכָאנ רענייא

 טימ סָאװ ,רעצעלּפ-יוב עטיירב עטמױצעגּפָא ,טנעה ענעביוהראפ-קיזיר

 .ןעוועג טינ ןעמיס ןייק ייז ןופ ךָאנ זיא קירוצ םישָאדאכ ַײרד

 -נעייג ,ןעגנויוב-יינ יד טלייצעג ייז ןבָאה -- ...סקעז ,ףניפ ,ריפ ---

 .ךַײט םעד סיוגנעל סאג רעַײנ רעסיורג רעד רעביא קיד

 -- טנעה יד ןבירעג טָאה רע .ןטלאהנַײא טנָאקעג טינ ךיז טָאה לעגיז

 .!ןָאטעג םענ א ָאד ךיז טָאה עמ יוװ ,טעז ,יצדָאלָאמ
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 ,ןפָא ןעוועג זיא ץאלּפ-יוב ןטמױצעגּפָא ןא םענייא ןופ רעיוט רעד
 טליהעגנַײא ,רעטכעו-טכאנ רעטלא רעד .ןַײרא ןיהא ןענַייז ייז ןוא
 ןיא טרָא ןַײז ףא ןבילבעג זיא ןוא ןלעגיז טנעקרעד טָאה ,ּפולוט םעניא
 :ןעשטרוב ןדירפוצמוא ןעמונעג רעבָא טָאה רע .לדַײב

 ,,טינ יז טמענ ףָאלש ןייק ---
 -פוא ךיז ןבָאה ייז .טנאה רעד ראפ ןעניריא ןעמונעגנָא טָאה לעגיז

 םענופ ,ןענאדנופ .עדַײבעג רעַײנ רעד ןופ קָאטש ןטייווצ ןפא ןביוהעג
 ךיז זיא טָאטש יד יװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןָאקלאב ןקיטראפ טינ ךָאנ
 .ןסקאוועצ

 יירק א טראוורעדמוא טָאה ץעגרע .קידנגַײװש ןענאטשעג ןענַײז יז
 טָאה ,םיא רעפטנע ןא יװ ןוא ,ןָאה רעקידלודעגמוא רעקיירפ א ןָאטעג
 רעטשרע ןא ןָאטעג עקשרָאפ א ךעלקירעזייה ןסאג עקידנעניגאב יד ןיא
 ,סובָאטוװא

 ,טגָאזעג עניריא טָאה -- ,טמוק ---
 ,טרעזאכעגרעביא לעגיז טָאה -- ,טמוק ---
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 ינמוזאר קראמ
 ןטעלעווָאנ

 .ןַָאט ײוװ טינ לָאז ץראה סָאד

 זא .ץראה א בָאה ךיא זא ,טסוװװרעד ךיז ךיא בָאה טשרע גנאל טינ 7
 -שיילפ א ךיז טניפעג ,ןטסאקטסורב םענופ טַײז רעקניל רעד ןיא ,ןטרָאד
 טרעדנוה ַײרד טגעװ סָאװ ,עלעקעז א ;טסיופ א יװ ,סיירג יד ,עלעקעז
 יו קראטש וצרעד ןָאק ןוא ,טונימ א ןיא ןגָאלש קיצעביז טיג ,םארג
 -נייא ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךימ טָאה סָאװ ,רעטקַאד רעד ...ןָאט
 טָאה ,ןעגנוצירּפשנַײא-ןימאידראק ןופ עירעטסימ רעד ןיא טקילייהעג
 ;טנרָאװעג



 ?טרעה ריא ...ןדייר ליטש ,ןייג ךעלעמאּפ -- ןָא טציא ןופ ןוא --
 יו טָא .קענשנטרָאג א יװ ,ןבעל ןביײהנָא ףראד ךיא ,סע טסייה

 -סָאמעג טימ ןייג רעווקס ןיא לָאמטּפָא ןגעגאב'כ ןעמעוו ,שטנעמ רענעי
 -- וצ ךיז רע טצעז ןוא .ןקעטש א ןָא טראּפשעגנָא ,ךעלעטירט ענעט
 ןַײז ןגעוו זיולב קנאב רעד ףא םינייכש יד טימ קידנעטש רע טדער
 רעד ףא ךאז עטסקיטכיװ יד ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,עידראקָאנעטס
 -ראפ רע יװ ןוא ,ןלייה וצ םיא יוװ ,טינ טסייוו עמ יוװ ,םעד ןגעוו ;טלעװ
 רעהפוא ןָא טלרעּפ ןּפיל ענַײז ןופ .םירױטקַאד יד ןופ רעמ טייטש
 סייב עליפא זא ,ךיז טימ ןָאטראפ יוזא זיא רע ..."ךימ, ..."רימ, ..."ךיא;
 א טָאטשנָא רע טגָאז ,"טנוזעג וצ, םיא טשטניוומ ןוא סָאנ א טוט רע
 ,."טנוזעג וצ ןַײז עקאט רימ לָאז ,עדאווא ,, קנאד

 טָא ןריפ וצ טעּפשימראפ ךיוא ןָא טציא ןופ ךיא ןיב עשז ןיוש יצ
 ךיא ךיא לעװ עשז ןיוש יצ ?ןבעל קילַײװגנאל ןוא קיטכיזצרוק אזא
 ןטימ רעמ ןטלאהטימ טינ ,ךעלעטירט עכעלעמאּפ עכלעזא טימ ןייגמורא
 !יוא ...עשז ןיוש יצ ?םורא םענופ ןאּפש ןקיטעּפמיא

 ,רָאלק זיא רימ .קכָאיט ןקיטפעה א לָאמאטימ טגנאלרעד ץראה ןַײמ
 רעקיליורג רעד ךרוד ןפורעגסיורא זיא רע .טַײטאב קעטייוו רעד סָאװ
 ..רענעי יװ יוזא טָא ןרעוװ ךיוא ךָאנ ןָאק ךיא זא ,גנולעטשרָאפ

 ;רימ אב טבַײלב סע ןוא
 -ראפ טינ ךיא לעװ ןצראה ןופ רעַײפ סָאד --- ןַײז טינ לָאז סע סָאװ

 לָאז טַײקידעכָאװ עקידרעוװילג יד זא ,ןזָאלרעד טינ לעװ ךיא !ןשעל
 -שיילפ סָאד זא ,ליוו ךיא !םענַײז גָאלש ןקיטולבסייה םעד ןרירפראפ
 לָאז ,םארג טרעדנוה ַײרד םיוק טגעוו סָאװ ,טסורב ןַײמ ןיא עלעטַײב
 !ןדייל ןוא ןדיירפ עריא טימ טלעוו א ןופ גָאװ יד ךיז ןיא ןעמענַײרא
 לָאז ץראה ןַײמ ןופ ןגָאלש קיצעביז יד ןופ רענייא רעדעי זא ,ליוו ךיא
 סע סָאװ בילוצ ,ענעביוהרעד ןוא ענייש סָאדלא טימ ןטפעהאב ךימ
 יןוז רעד רעטנוא ןבעל וצ טניול

 טצרטרָאּפ ןַײמ טימ סעומש א

 עטרעטאמראפ יד ןביוהעגפוא בָאה ךיא ןעוו ,טנװָא ןא םענייא ןיא
 טערטרָאּפ ןַײמ יו ,ןעזרעד לָאמאטימ ךיא בָאה ,דאיוואסק םענופ ןגיוא
 ןטשרע ןיא ..ןרעיודאב ןימ א טימ רימ ףא טקוק שיטביירש ןרעביא
 סיורא ךיא ןיב דלאב רעבָא ,ןרָאװעג טלמוטעצ רָאג ךיא ןיב טנעמָאמ
 :ןעירשעצ ךיז סאק טימ ןוא םילייק יד ןופ
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 ,סָאװ ?קילב רעקידסענָאמכאר א ראפ סעּפע סָאד זיא סָאװ --

 ?ךימ וטסרעיודאב ,ךעלטנגייא
 ךיז יידעק רָאנ ,ןַײרא טלעוו רעד ןיא טאלג סָאד ךיא בָאה טגָאזעג

 -עג טינ רעפטנע ןייק ףא ךעלריטאנ ןוא ,ןצראה ןופ ןדײרוצּפָארא
 רעד יװ ,טרעהרעד ךיא בָאה רעבָא גנוניוטש רעסיורג ןַיַימ וצ ,טראוו

 :ליטש טגָאז טערטרָאּפ
 רעַײנ א טבראקעגנַײא ךיז טָאה טַײצ עטצעל יד זא ,עז ךיא --

 לסיב רַאּפש א ןעמוקעגוצ ריד זיא סע ןוא ןרעטש ןַײד ןיא שטיינק
 ןיב ךיא -- ךאז ענדָאמ א רעבָא .רעטלע טסרעװ וד ,ָאי ...רָאה עָארג
 !גנוי ץלא ךָאנ ןיב ךיא ןוא ,עמָאשענ ןייא ןוא בַײל ןייא ריד טימ ךָאד

 ,שטיינק ןייא ןָא :ןרָאװעג ןפאשאב ןיב ךיא ןעוו ,טלמעד יו ץלא ךָאנ

 יייזָא ,רָאה עָארג ןייא ןָא
 -- .ןגָאלשעגרעביא םיא רעטינ ןוא ףראש ךיא בָאה -- !וצ רעה ---

 א ןעועג רעשפע טלָאװ ,ןדנוו יד ףא ץלאז ןטיש וצ רימ טָאטשנָא
 ךיז ףא ןעמענרעביא ןוא ןבעל ןַײמ ןכאמ רעגנירג רימ טסלָאז ,ןאלּפ
 ..ןָאט ייוו טינ ךָאד סע טעוװ ריד ?ןרעוו רעטלע ןַײמ

 ,רוטארעטיל ןיא טנוואהאבמוא טינ ,טנַײש סע יו ,טערטרָאּפ רעד

 :טרעפטנעעגּפָא קנילפ טָאה
 ןיילא ךיא !ּפָא זָאל יירג ןאָירָאד ןופ טערטרַָאּפ ןטימ עסַײמ יד ---

 וצ ריד טיירג ךיא ןיב ,וטסעז ,סנייא ןיא רעבָא !גנוי ןבַײלב ךיוא ליװ

 ןרעטכַײלראפ ךיז טסנָאק וד יוװ ,עצייא ןא ןבעג ריד לע ךיא ;ןפלעה

 יוזא ,ךיוא וטסעוו --- ןגלָאפ רָאנ ךימ וטסעוו ןוא ,ןרָאי יד ןופ טסאל יד

 !טנגוי רעד ןופ ןבראפ עלא טימ ןרירעמעש .,ךיא יוװ

 "עג קידלודעגמוא ךיא בָאה -- ?ןָאט וצרעד ךיא ףראד סָאװ זיא ---

 .טגערפ
 ןַײד קעווא גייל !ןָאט וצ ןרעהפוא טספראד -- טרעקראפ !?ןָאט ---

 םוצ ןעמענ ךיז ףוא רעה ;טנוזעג ליפיוזא ךיד טסָאק סָאװ ,טעברא

 ןדמערפ ןייק ךיז וצ וצ טינ זָאל ;ךיז טוט ריד םורא סָאװ ,ץלא ןצראה

 בָאה ,טינ ךיז רעטסַײגאב ;סעלווא ףא טַײקפראש טימ טינ ריגאער ;ראצ

 ...קיטליגכַײלג ץלא וצ ַײז ,טנַיפ טינ בָאה ןוא ביל טינ

 -- .ןדייר רעטַײװ טזָאלעג טינ םיא ךיא בָאה -- !?רָאג יוזא ,ךא --

 ןַײז ןבָאה טנַײּפ טינ ןוא ןבָאה ביל טינ ?רימ וטסעצייא סָאד טָא

 טימ ןבעל ליוו ךיא !קיטליגכַײלג ןַײז טינ ליוו ךיא !ןיינ ?קיטליגכַײלג

 ערעייז ןצראה םוצ ןעמענ ךיז ליוו ךיא ,ןשטנעמטימ ענַײמ ןופ ןגרָאז יד

 טָא ?טערטרָאּפ ,טסרעה !סעכמיס ערעייז טימ ןעיירפ ךיז ןוא ןדייל

 !טסָאק סע סָאװ ,ןטסָאק ךימ סע געמ ןוא --- ךיא ליוו סָאד

 טָאה ,ןּפיל יד טלרינשעגפיונוצ ןדירפוצמוא טאה טערטרָאּפ רעד
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 רעמ ןיוש סעומש ןקיטכאנאב םענעי טניז ןוא -- טקוקעגנָא םורק ךימ
 ןיוש ךיא קוק טציא .ןרעיודאב לופ ןקילב ןייק ןפרָאװעג טינ רימ ףא
 רעד לָאמעלא זיא רע סָאװ ,םיא רעיודאב ךיא :ןרעיודאב טימ םיא ףא
 ..ןָא טשינ םיא טריר ,יײבראפ םיא טייג ןבעל סָאד סָאװ ,רעקיבלעז
 ןרעטש ןטשטיינקעצ א טימ ,רָאה עָארג טימ ןַײז לָאז -- רעבָא ךיא
 ,ךעלקילג רעבָא ןיב ךיא -- ןּפיל יד םורא שינרעטיב טימ לָאמטּפָא
 געט ענַײמ סָאװ ןוא ןבעל םענופ זיורב ןוא ךָאק ןיא ךיז ןיפעג'כ סָאװ
 ,טבעלעגסיוא טסיזמוא טינ ןרעוו ןרָאי ןוא

 "ל רע טע פ,

 ,ןטנאקאב א ןטרָאד ןעזרעד .ַײוומארט ןיא ןַײרא טגַײטש שטנעמ א
 ןַײז אב טרָא ןעיײרפ ןפא וצ ךיז טצעז ןוא םיא טימ ךיז רע טסירגאב
 ,טַײז

 ריא --  ,לָאק קידרענוד א טימ רענעמוקעג רעד טגָאז -- ,עז ךיא --
 ?ןדירפוצ קראטש סעּפע טימ ריא טַײז עמאטסימ ...טלכיימש ןוא טציז

 רעטרעלקראפ ,רעדלימ א טימ רענעי טרעפטנע -- ,ָאי --
 ךיז בָאה ךיא !ןַײז וצ ןדירפוצ סָאװ טימ ָאד עקאט זיא'ס ןוא --- ,םיטש
 ןפורעגנָא ךימ טָאה סאג ןיא שטנעמ רעקילעפוצ א יװ ,טנָאמרעד
 ,.."לרעטעפ,

 טַײז --- .שיטָאּפש וצ טיג ןוא טשיוטנא רענעי זיא -- ?ץלא סָאד --
 !רָאיזאטנאפ רעסעמע רעד ךָאד ריא

 רעבָא -- .רעטשרע רעד וצ טיג -- ...טכערעג ריא טַײז רעשפע --
 טימ ןָא ךימ טפור שטנעמ רעדמערפ א סייב ,לָאמ ןדעי :ןיוש זיא יוזא
 -- "עקרעדורב? ,"רעטָאפ ,, ,"לרעטעפ, ןעמָאנ-עכָאּפשימ ןעמעראוו אזא
 םוקאב'כ ןוא םיוויורק עקאט םיא טימ ןענַייז רימ זא ,רָאפ רימ טמוק
 ןסעומשסיוא ךיז קיצראה ןוא טנאה ןַײז ןָאט וצ קירד א טסעפ קעשייכ
 ...ןטנעָאנ א טימ יו עקאט םיא טימ

 ןַײז סיוא טפור -- ,רענייא שטנעמ רעוויאנ ,ריא טסייוו יצ רעבָא --
 םעד טימ ןפורעגנָא ךַײא טָאה סָאװ ,רעקינעי רעד זא --- ,רעסעומשטימ
 ןפורעגנָא ןעמָאנ ןקיבלעז םעד טימ טָאה ,ןעמָאנ ןביל יוזא ךַײא ראפ
 ?ןשטנעמ קילדנעצ א ךָאנ

 ןעלגילפ יד ןשטאּפָא טינ רעבָא ךיז טזָאל שטנעמ רעוויאנ רעד
 -- ,גנוגײצרעביא רעסייה טימ רע טגָאז -- ,רעסעב ךָאנ זיא --

 !ןצראה ןפא ןרָאװעג םעראוו זיא ןשטנעמ קילדנעצ א ךָאנ זא ,סע טסייה
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 ליה א טימ סיוא טפור ןוא ינק ןיא שטאּפ א םיא טוט ןכָאש ןַײז
 :רעטכעלעג ןקיכ

 ךיא לָאז סָאװ רעבָא !רָאיזאטנאפ א לָאמנייא ןיוש ריא טַײז ונ --
 רָאנ ךיז טזָאל סע לפיוו ףא םיטש ןַײז טרעוו ָאד ןוא --- ?ןגָאז ךַײא
 זדנוא ןשיוװצ ןאראפ ןענַײז סע ןאמזלָאק -- .רעקיצראה ןוא רעכייוו

 ..טלעו רעד ףא ןבעל וצ רעמעראוו עקאט זיא ,ןרָאיזאטנאפ עכלעזא

 !עקרעדורב

 ןטכענ ראפ קנאד א

 טנַײרפ עשיגעװרָאנ טימ ןעמאזוצ בָאה'כ יו ,םעד ךָאנ ןגרָאמ ףא
 ןיא ןעמ טָאה ,דרָאיפ-ָאלסָא ןרעביא עטכאי א ףא ריצאּפש א טכאמעג
 לבַײרט סָאד ןעמונעג בָאה'כ .ןָאפעלעט םוצ ןפורעג ךימ ָאש רעירּפ
 :טרעהעג ןוא

 !ןטכענ ראפ קנאד א ...םלָאה טדער סע ,ָאלאה --
 :גנולק רעטייווצ א --- םורא עלַײװ א ןיא
 !ןטכענ ראפ קנאד א ...ןעספאלוא טדער סע ,ָאלאה --
 ךעלטנגייא סָאװראפ ,ןפיירגאב טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב בָאה ךיא

 זיא יוזא זא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טשרע ,רימ ןעמ טקנאד
 -ראפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ :;קלָאפ ןשיגעװרָאנ םאב טריפעגנַײא ןיוש
 קנאד א .קנאד א ןרעדנא םעד רענייא ןגרָאמ ףא ןגָאז ,ןעמאזוצ טכארב
 טָאה'מ סָאװ ;ץלאז ןוא טיורב טימ טלייטעג ךיז טָאה'מ סָאװ ,ראפרעד
 טפאשראפ טָאה'מ סָאװ :ןעקנאדעג טימ טרעּפכורפאב קיטַײזנגעק ךיז
 ,דיירפ ןרעדנא םעד רענייא

 אב ןַײמ רעבַײרש ןשיגעװרָאנ א םענייא טגָאזעגסױרא בָאה ךיא
 ,געהנימ-סקלָאפ םענייש םעד טָא ראפ גנורעטסַיג

 .רָאנ רעד טָאה -- ..געהנימ רעקיזָאד רעד ,ןייש זיא רע ,ָאי --
 ךיוא רע טָאה טַײקניײש ןַײז ץוכא זא ,ןיימ ךיא רעבָא --- .טגָאזעג רעגעוו
 טימ ךיז טדנעװ עמ ןעמעוו וצ ,רענייא רעדעי .ןיז ןכעלשטנעמ ןפיט א
 -ראפ ,ןאראפ עקאט זיא :ןָאט רעלק א קידנליו טינ זומ ,קנאד םעד טָא
 טָאה --- ,עדיומ ךיז ךיא ןיב ,רימ ךעַײש סָאװ ..?ןעקנאד וצ רימ סָאװ
 ,ָא-יוזא רימ טקנאד עמ ןעוװ ,לָאמטּפָא זא --- ,ןבעגעגוצ קיצראהנּפָא רע
 ...ןעמעשראפ וצ ךיז סיוא ריִמ טמוק

 טכארטראפ עמ סייב ,ןעמעש וצ ךיז סיוא טמוק טפָא :ןסעמערעדניא
 "אזוצ ןראפ קנאד א ןגָאז ןגרָאמ ןלעװ ןשטנעמ יד יצ ,םעד רעביא ךיז
 ..?טנַײה ןטכארבראפ ןעמ
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 טסנוק

 .ןשטנעמ א ךיז ןבעל ןייטש ןעזרעד ךיא בָאה גנולעטשסיוא רעד ףא
 ,ךיא יו טקנוּפ ,טָאה רע ךיוא .דליב ןייא טכארטאב רימ ןבָאה עדייב
 ןקיטכערּפ םעד ןיא ןגיוא יד טימ ןגיוזעגנייא ךיז גנורעטסייגאב טימ
 א ;לּפֶע עקידנליּפש ןטפאז טימ עכעלטע :טרָאמרוטאנ ןקידיירפסנבעל
 עקידנעייגגראפ א יװ טמאלפעג טָאה טינשרעווק ריא סָאװ ,ענעוואק
 עטשעלאכראפ טַײקסיז רענעגייא ןיא ,עקיטכיזכרוד ךעלגנעה רָאּפ א ;ןוז
 ןופ ,סערטסא עטעלָאיפ-סאלב טימ עזאוו א טַײז א ןיא ןוא ןבױרטנַײװ
 ...טסבראה ןופ טַײקטקיטעזעגנָא עדלימ יד ןעקנוװעג טָאה סע עכלעוו
 עקידנטכיול רעיושוצ ןראפ טלארּפעגפוא טָאה לעמעג עסיורג-טינ סָאד
 םוצ ןפורעג טָאה ,דיירפ ןוא טַײקיטַײצ ןופ טלעו א ןיא רעטצנעפ
 -עג זיא רוטאנ רעד ןופ עפעש עצנאג יד זא ,טלייצרעד טָאה ,ןבעל
 ןַײז ראפ ,ןגעווטנַײזנופ טילב ןוא טבעל ץלא זא ,ןשטנעמ םעד ןבעג
 ,קילג ןוא ליווװ

 -- ?ןגינעגראפ סירג דליב סָאד ךַײא טפאשראפ .,עז ךיא יװ --
 ןיילא דלאב ןוא ,עגארפ א טימ רימ וצ טדנעוועג ךיז ןכָאש רעד טָאה
 טלגיּפש עמ רעמ סָאװ ?שרעדנא ןַייז סָאד ןָאק יװ ןוא --- :טקיטעטשאב
 ןוא םאט ןקיצריוװעג םעד ןעמ טריּפש רעמ ץלא ,לעמעג םעד ןיא ךיז
 רעד ראפ דיירפ יד ןצראה ןיא ףוא טכיול רעלעה ץלא ,ןבעל ןופ ךעייר
 ?סעמע טינ .רוטאנ רעד ןופ טַײקיבעגַײרפ

 רימ ןליפרעד ָאד --- ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה -- ,טכער טָאה ריא --
 ךרוד .רוטאנ רעד טימ טַײקנדנובעגפיונוצ רעזדנוא ףראש סרעדנוזאב
 ...ןטרָאמרוטאנ עכלעזא

 -רעביא ךימ רע טָאה -- ףרעה טינ ךיא ליוו טרָאװ סָאד טָא --
 טַײקנדנובראפ רעד ןגעוו ,ריא טעז !טינ ןפיוא-םושעב -- .ןגָאלשעג
 טצונאב רעבָא סָאװראפ .קיטכיר טגָאזעג ריא טָאה רוטאנ רעד טימ
 !?"טרָאמ:רוטיאנ- ףעמָאנ ןקידריומוא ,ןסעימ םעד ריא
 סָאד טָא !טױט ןוא -- רוטאנ !טױט ךָאד טַײטאב סָאד ...טרָאמ
 א יו טגנילק סָאד זא ,ןיילא טינ ןעד ריא טליפ !טױט ןוא --- דליב
 !?גנוכעוושראפ

 -טע .רעקיטפעה ץלא טרילוקיטסעשז ,רעכעה ץלא טדערעג טָאה רע
 ןבַײלק ןעמונעג ךיז טָאה עמ ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רעכוזאב עכעל
 ,זדנוא םורא

 ףא קידנזַײװנָא ,ייז וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה -- ,ןיילא טגָאז --
 ,קידעבעל אזא ןפורוצנָא ןכערבראפ ןייק טינ ןעד זיא --- ,דליב םעד
 ?רָאג סע טסאפ יװ ?ןעמָאנ ןטױט םענעי טימ לעמעג קידנלארטש
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 עּפורג רעד ןופ רענייא טָאה -- !ַאי טסאּפ סָאד זא ,ןיימ ךיא ---
 רעקיציה רעד זא ,טראוורעדמוא יוזא ןעוועג זיא סָאד .ןפורעגסיוא
 .ןרָאלראפ רָאג ךיז טנעמָאמ ןטשרע םעד ןיא טָאה רעבָאהביל-טסנוק
 :ןָאטעג גערפ א עינָאריא טימ רע טָאה ךָאנרעד

 ?ןייטשראפ סָאד ןעמ לָאז יו --

 -טנא ןעמונעג קידלודעג ןוא טקידיילאב טינ ךיז טָאה רעבָא רענעי
 ,קנאדעג ןַײז ןעלקיוו

 ךָאד טלָאמ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ריא טעז ,רעלטסניק רעד --

 :ןבעל םענופ טלצרָאוװעגסױא ןענַײז סָאװ ,ןכאז ןטרָאמרוטאנ ענַײז ףא
 -עג ,ןעמולב ענעטינשעגּפָארא ;רעמייב יד ןופ ענעסירעגּפָארא ,סערייּפ
 םעד רעדליב עקיזָאד יד ןעד זדנוא ןעגנערב רעבָא ...סעפיוא ענעטכָאש
 ןטימ ?קנאדעג םעד טָא ףא ףורא ןעד זדנוא ייז ןריפ ןוא ,טיוט ןופ סורג
 וצ ףוא ץלא סָאד ךָאד טייטש טפאשרעטסַײמ סרעלָאמ םעד ןופ ךעיוק
 .טכארּפ-ןבראפ ןוא עפעש ,דיירפ טימ לופ ןבעל א וצ ,ןבעל ַײנ א
 יו ,ןפיוא ןטסטעליוב ןפא זדנוא ןזַײװאב ןטרָאמרוטאנ יד טָא עקאט

 ,זיא טסנוק יד קיטכעמלא

 ט ַײ ק נ ד יש אב

 םאי ןופ גערב ןפא ןענאטשעג ךיא ןיב טכאנ רערעטצניפ א ןיא
 סעילאווכ יד רעביא סיוא ךיז טגייל טַײצ וצ טַײצ ןופ יוװ ,ןעזעג ןוא
 טימ .םערוט-טכַײל ןטַײװ א ןופ ןפרָאװעג ,טכיל ּפָאנס רעקידפעשיק א
 "ידנעלב יד שידלעה יװ ,טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה גנונאּפש רעקידיירפ
 טזַײװ ןוא סעילאווכ עטלטאּפעצ יד טכיל ןופ םעק טימ טמעק ןַײש עק
 עקימאי רעביא געוו רעייז ןפיש עקידנעשזדנָאלב ןטַײקטַײװ ןיא יד ןָא
 ,ןעמָאהט

 -- ,עפוג םערוטיטכַײל םעד ןעזרעד וצ טכוזעג בָאה ךיא לפיוו רָאנ
 ןוא םאי ןרעביא ןצילבפוא קיצראהטיירב יוזא טיש סָאװ ,רעביג םענעי
 ךיא בָאה -- ,ךעשיוכ ןרעביא סעניוכצינ עכעלרעדנווװ עכלעזא ּפָא טלאה
 -טכַײל רעד -- טכיל ןַײז רָאנ ךיא בָאה ןעזעג .ןעזעג טינ רעבָא םיא
 זיא'ס יו יוזא .ןדיישאב ןוא טקרעמאבמוא ןבילבעג זיא ןיילא םערוט
 -עװ ןיא ,רעדעי .רעגנערב-טכיל רעסיורג סעמעעב רעדעי ןדיישאב
 .םורא רעד ףוא טכיול סע ןלארטש סנעמ
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 !טירט יד ועטײרבנ

 רעטעוװ-ץלעמש ןליופ םעד טּפוטשעגסיורא טָאה לטסערפ בראה א
 טָאה ןוא ,ןעיינש עטקייוװעצ ןוא רעכעד עקידנפירט ענַײז טלא טימ
 .שטילג ןופ טַײקזיב רעקיצנאלג טימ ןקורב יד ןגיוצראפ ףַײטש
 -רעד ךָאנ טָאה ,סעמע ,רימ .ןלאפ ןוא ןעייג ,ןלאפ ןוא ןעייג ןשטנעמ
 יו ןוא ְךֶא זא רעבָא ,סיפ יד ףא ךיז טלאה ךיא ןוא ,טקילגעגּפָא לַײװ
 -נָא ,טירט ענַײמ ןעיצנַײא קידסענַאדכאּפ זומ ךיא !ךיז ןטלאה אזא וצ
 .רוק א ןלעטש ןאפש-רעטעמיטנאסקיסַײרד ןכעלנייועג םעד טָאטש
 ןופ ןדעי אב ךָאנ רימ טּפאלק וצרעד ןוא ,ןקידרעטעמיטנאסנעצ ןקניצ
 טימ ךיז קעדאב'כ ןוא ,ןעלזאג א אב יװ ,ץראה ןַײמ ךעלעטירט יד טָא
 ,ןטסגנא עטלאק

 -נַײּפ םעד ןיא ןבעל ןוא בַײל טימ ןָאטראפ יוזא ןיב ךיא יװ ןוא
 םיטש עקיטסול א לָאמאטימ ךיא רעהרעד ,ךיז ןקורסיורָאפ ןכעל
 ;טַײז ןַײמ אב ןפורסיוא

 !טנַיירפ ,טירט יד רעטיירב --
 ןטנאקאב א ךיא ןעקרעד םיטש רעד טיול רעבָא ,רעטצניפ זיא'ס
 ןַײמ ךיא רעפטנע -- ,טירט ערעטיירב ןלעטש ךיא ןָאק יװ -

 ?לאפ ךיא ןוא ,טָא-טָא זא --- ,רעבעגעצייא
 יד ןרָאלראפ טָאה ריא זא ,עז ךיא -- .רע טרעיודאב -- !ןיאזייא ---

 וצ רע טיג -- ,סנקירעביא !טינ גיוט סָאד ןוא ...ךיז ןיא טַײקרעכיז
 לקניוו םעד רעטניה סאג יד .ענָאקאס סיוא ןיוש זיא דלאב -- ,רעטנומ
 ,דמאז טימ ןטָאשאב זיא

 .לקניוו ןזיב וצ ךימ טריפ ןוא םערָא ןראפ ןָא ךימ טמענ רע
 ריא טגעמ -- ,םערָא ןַײמ קידנזָאלּפָא ,רע טגָאז --- ,טציא ןוא ---

 !רעכיז ןייג ןיוש
 םענ ןוא ןקערש עטבעלעגרעביא טשרָאקָא עלא ךיא סעגראפ ךַײלג

 :רעטיילגאב ןַײמ וצ ךיא גָאז ייברעד .טירט עטיירב ןלעטש
 -ראפ יד ןעניוועג וצ ףא קיטיינ סָאד טָאה שטנעמ א קינייװ יו ---

 עלעפַײה א זױלב םעד ףא טקעלק לָאמטפָא !טַײקרעכיז ענעריול
 ...דמאז

 ,רימ טימ טַײזאב-טַײז טכארטראפ טײג ןוא טינ טרעפטנע רע
 םעד טימ ןייג ךיוא רע ףראד רעדָא ןטיילגאב ךימ ןסָאלשאב רע טָאה
 ,ןייגוצנַיײרא טיירג ,רעױט ןַײמ אב ּפָא ךיז לעטש ךיא ןעוו רָאנ ?געוו
 ,רעטרעוו עקידרעיירפ ענַיײמ ףא ּפָא ךיז רע טפור

 זיא ןילא דמאז ,ןיינ ?דמאז זא -- ,רע טגָאז -- ,טלאה ריא --
 שטנעמ א ףראד טַײקרעכיז ענעריולראפ יד ןעניוועג וצ ףא .קיניײװ
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 -- ,וצ רע טיג -- ,טציא ןוא !טירט יד ןלעטש רעטיירב ןענרעלסיוא ךיז

 לָאמ ןייא ןייק ןוא געו רעַײא ךרוד םעלָאשעב ןיוש טַײז ריא דלאביוו

 רעד :דָאס םעד ןקעלּפטנא ךַײא ךיא לעװ ,טשטילגעגסיוא טשינ ךיז

 טינ דמאז ןייק טימ זיא .ןעגנאגעג ןענַײז רימ ןכלעוו רעביא ,קורב

 יייזעוװעג ןטָאשאב

 ענענופעג געט ,ענערַאלראפ געט

 רעד שיט ןַײמ ףא ראדנעלאק םענופ ךימ טסירגאב ןגרָאמירפ ןדעי
 א טימ ןוא לגייא ןא טימ ךימ טסירגאב .גָאט רעקידנעמוקנָא רעַײנ

 יו יוזא ,םענָאּפ ןטאלג ןרעטנומ ןפא ענימ רעקירעגַײנ-קיציּפש

 ;קידנגָאז

 "פוא ןזַיײװאב טנַײה וטסעט סָאװ ,ןסיו וצ ןלאב א ןיב ךיא --

 ?ןָאטוצ

 ןדימ א סע טוס ,לטעלב סָאד רעביא ןיוש רעק ךיא ןצװ ,טנוװָא ןיא

 רעה ךיא זא ,ךיז טכאד רימ ןוא .סורג ןטצעל םוצ ּפָאק ןטימ לקָאש

 ;ךרָאש ןַײײז ןופ סיורא

 ?ןָאטעגפוא טרָאפ טנַיה וטסָאה עשז סָאװ זיא --
 ןופ ךרָאש רעד זיא ,ןזיואב סעּפע ָאי בָאה ךיא ןעוװ ,געט יד ןיא

 טלמעד .רעקידרעפָאה א ,רערעטנומ א לטעלב ןטרעקעגרעביא םעד

 :רע טגָאז

 ךיא !טלעו רעד ףא טבעלעג ךיא בָאה ,סע טסייה ,טסיזמוא טינ ---

 !רעביא טביילב רימ ךָאנ רעכייז א רעבָא -- ,קעווא ייג

 א קעװא טייג לָאמא .דייר עכלעזא ךיא רעה קידנעטש טינ רָאנ

 א ךיז ךָאנ קידנזָאלרעביא ,ןטָאש א יו ,טפיולראפ .,ץעווינ ןיא גָאט

 -.ראפ אזא ןופ לטעלב סָאד רעביא רעק ךיא ןעוו ןוא .טַײקטסוּפ

 :ךרָאש ןקיטעמוא ןא ךיא רעהרעד ,גָאט ןטדנעווש

 -עג -- .לטעלב סָאד טגָאלק -- ?רימ טימ ןַאטעג וטסָאה סָאװ ---

 סָאװ טימ ןוא ,גנונעפָאה טימ רענעדָאלעגנָא ןא ךיא ןיב ריד וצ ןעמוק

 ?טינ רָאג ךיז טסמעש וד ןוא ?קעוװא ךיא ייג

 -ייה גָאז ךיא ןוא ,טלמעד ךימ ןקיטלעוװאב עשוב א ןוא עּפראכ א

 .ןייג ןרָאלראפ ןזָאל טינ גָאט ןייא ןייק ןיוש טפנוקוצ רעד ןיא וצ קיל
 יד טָא ביוא לַײװ .טרָאװ ןטלאה וצ ןָא בייה ךיא -- ךיז טכאד ןוא

 זיא -- ךיז ןטכארטראפ וצ ןגעוואב ןצעמע ןלעװו סערוש עכעלטע

 "גיא טינ ,ייז ןבַײרשוצנָא ףא ןבעגעגּפָא בָאה'כ סָאװ ,גָאט רעד ןיוש

 .רענערָאלראפ א ןצנאג
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 רע טרע וװ ד מ ע רפ

 -ניּפ עצראווש יד ןיא רענעק רעסיורג ןייק טינ ,ןכָאש א רענַײמ
 ןגערפכָאנ ךיז ןטנװַא יד ןיא רימ וצ ןַײרא לָאמטּפָא טמוק ,ךעלעט
 סיורא טנעייל רע סָאװ ,טרָאװ ךעלדנעטשראפמוא ןא ןופ טַײטאב ןפא
 ןעמוקעגנַײרא רע זיא געט יד .ָאידאר ןיא טרעה רעדָא גנוטַײצ ןופ
 רעטעלב א בָאה ךיא ,"םזינאמוה, סניוזא זיא סָאד סָאװ ,טגערפעג ןוא
 :טנעיילעגרָאפ םיא ןוא ךוב-רעטרעוודמערפ א ןיא ןָאטעג

 רעכעלשטנעמ רעד ראפ גנוטכא ;טַײקכעלשטנעמ -- םזינאמוה,
 ."ןטפאשנגיא עכעלשטנעמ עטסעב יד ןופ גנוקעלּפטנא ;עדריוו

 -וצ א טגָאזעג ןכַאש ןַײמ טָאה -- !קנאד א ,ןיוש ךיא סייוו ,ונ --
 א ןעװעג טלָאװ ךיא -- ,ןָאטעג גערפ א קירעגַײנ ןוא ,רענעדירפ
 ןיא ,ךוב רעוואקישט אזא ראפ ךַײא אב ןזיא סָאד סָאװ ,ןסיוו וצ ןלאב
 ?רעטרעוו יד טרעלקרעד ןרעוו סע ןכלעוו

 .ךוברעטרעוו א זיא סָאד --
 זיא סָאד טָא --- .ןרָאװעג לעָאּפסינ ןכָאש ןַײמ זיא -- ?יאדייא --

 "אפ ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו עלא רע טשטַײטראפ ןוא !עלעכיב גולק א
 ?ךארּפש רעזדנוא ןיא ןאר

 ןענַײז ךוב םעד ןיא -- .טרעלקרעד םיא ךיא בָאה -- ,עלא טינ --
 .ךארּפש רעזדנוא ןופ טינ רעטרעוו .רעטרעוודמערפ זיולב טכארבעג

 .ןרָאװעג טנקלָאװראפ לָאמאטימ זיא םענָאּפ סנכָאש ןַײמ
 ,סע טסייה -- .ןגיוצעגסיוא שינָאריא רע טָאה --- ...יוז-זא ,ךא --

 טָא קילדעוו זיא ,"םעזינאמוה, רענייש רעד טָא ,"םעזינאמוה, רעד זא
 ?אה ,טרָאװ דמערפ א זיולב ךוב ןגולק םעד

 ןױוש רע טָאה ,ןגָאז וצ סעּפע ןזיואב ךָאנ בָאה ךיא רעדייא ןוא
 ;דיײר טימ ןטיש טגערעגפוא ןוא קיטסאה ןעמונעג

 ביילק ןכאז עטעדליבעג יד ןיא ,שטנעמ רעטעשָאּפ א ןיב ךיא --
 טינ ףיינ ןוא ןיינ :ךיא גָאז ןגעווטסעדנופ ...רעדנאנאפ טינ ךיז ךיא
 ,סכעלבַײל א ,טרָאװ א סרעזדנוא זיא'ס ,סָאד זיא טרָאװ דמערפ ןייק
 ךעּפיה רעד -- ריא טעז טָא ןעמעלא זדנוא טרעהעג סָאװ ,טרָאװ א
 ןענַײז יז טָא -- ?טַייקענדעשז, ,"עניס, ,"עניק, רעטרעוװ יד ,ןופרעד
 ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,ועגא !ערעזדנוא טינ ןענַײז ייז ,עדמערפ
 ךוב רעַײא טגָאז סָאװ ,ןרעה וצ עוואקישט ןעוועג טלָאװ --- ,רעקִיור
 ...רעטרעוו יד טָא ןגעוו

 ךוב םעד ןיא ןענַײז --- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,רעטרעוו עקיזָאד יד --
 ,רעטרעוודמערפ ןייק טינ ןענַײז ייז לַײװ ,ָאטינ
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 טליוו'ס ןוא --- .ךיז רעסיוא ןרָאװעג רע זיא -- !?ָאטינ רָאג ,יוו ---
 ןשיװצ ןַײז ןלָאז רעטרעװ יד טָא עקפאד זא ,קראטש יוזא ךָאד ךיז
 ןזיועגנָא סאק טימ טָאה רע -- ,רָאג ר ע טמוק ָאד ןוא !עדמערפ יד
 א רָאג זיא ?םעזינאמוה, זא ,ןסעומשנַײא ליו ןוא -- ,ךוב ןפא
 ריא ,ריא טגָאז ,עבארעדא ?ךַײא סָאד טלעפעג יװ !טרָאװ דמערפ
 ?םעד טימ םיקסאמ ריא טַײז -- ,רעכיב ךיוא ךָאד טבַײרש

 "רעוו ןייק טינ בַײרש ךיא זא ,ןרעלקפוא טווורּפעג םיא בָאה ךיא
 םעד ןגעוו עיצקעל א ןענעייל ןטסָאמראפ עליפא ךיז ןוא ,רעכיברעט

 טלָאװעג טינ עליפא טָאה רע רעבָא .רעטרעוו יײלרעלָאק ןופ םאטשּפָא

 .ןרעהסיוא
 -עגמוא רע טָאה -- ,םירוביד עכיוה ןייק רימ וצ טינ טדער --

 זיא ןבַײרש טעװ ריא רעכיב אראפ סָאװ --- ,ןגָאלשעגרעביא קידלוד

 ןסעגראפ טינ רָאנ ריא טפראד רעקיא םעד .טינ ענימעקפאנ ןייק רימ
 -דנוא ןענַײז רעטרעוװ עכלעוו ,םעד ןגעוו רעקיא םעד ,ייז ןיא ןגָאז וצ

 .עדמערפ ןדנוא ראפ ןענַײז סע עכלעוו ןוא ,ענעגייא ,ערעז

 גנוראפרעדיסנבעל

 רימ ףא ןפראוו טנַײרפ ענַײמ זא ,ןקרעמ ןביױהעגנָא בָאה ךיא

 ןופ רעצעמע טָאה עליפא לָאמטּפָא .ליפעגטימ ןוא רעיודאב לופ ןקילב

 -רעד-סנבעל רענעבילקעגנָא, ןגעוו סעּפע ןָאטעג למרומ א ערעגנִיי יד

 "..ןדיירפ ענַײז טָאה רעטלע רעדעי; זא ,םעד ןגעװ ןוא "גנוראפ

 ךיא בָאה רעבָא דלאב .ךעלשעדיכ ןעוועג סָאד רימ זיא בײהנָא ןיא

 לגיּפש רעד ?טַײדאב ןקילב עקידנליפטימ יד סָאװ ,ןעזעגנַײא ןיוש
 .רערעטיש טרעוו רָאה רעביוש ןַײמ זא ,ןזיוועג טָאה

 בָאה -- ?!גנוראפרעד-סנבעל יד ,רימ ףא ןיוש טייג יז ,סע טסייה,

 םאגאה זא ,טכארטעג שינרעטיב טימ ןוא טצפיזעגּפָא רעווש ךיז ךיא

 רעבָא ,ןבעל יוװ ,קיטיינ זיא ןוא ךאז עטוג א זיא גנוראפרעד-סנבעל

 ...ךיוה וצ לסיב א רימ זיא ריא ראפ זַײרּפ יד
 זיא רעגרע ךָאנ ןוא .טלָאצעג בָאה ךיא -- טינ יצ ,ךיוה ָאי רָאנ

 ןיא ןַײרא רָאג ןיוש זיא ,טַײצ יד ,עצינרעכווו עטלא יד ןעוו ,ןרָאװעג

 ףא ךיוא ןטסָאמראפ ךיז רעביוש ןַײמ ןכאמ וװערָאכ ןכָאנ ןוא ,גנּוװש

 טָאה ןפלָאהעג רעבָא ,ןעגניד טווּורּפעג עליפא ךיז בָאה ךיא .גנאג ןַײמ

 ןקנילפ ןַײמ שיט ןפא ןגיילפורא טזומעג ףָאס םוצ בָאה'כ ןוא ,טינ סָאד

 םיא טָאה יז .טסיירגעג קידנעטש ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,טָארט

 -רעד רימ ראפרעד ןוא לעפטרָאּפ ןבָארג ריא ןיא טגיילעגנַײרא קיור
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 לקעּפ ַײנ א -- רעטייוצ רעד ןיא ,ןקעטש א טנאה ןייא ןיא טגנאל
 ,גנוראפרעד-סנבעל

 :ןדירפוצ ןַײז וטסגעמ טציא -- ,טסיירטעג ךימ יז טָאה -- ,ונ --
 ףבעל לטשער ןצנאג ןַײד ףא גנוראפרעד-סנבעל ןיוש טסָאה

 ךיא בָאה גנאג ןקנילפ ןַײמ ןוא רעביוש ןטכידעג ןַײמ רעבָא --
 א טסרעה -- .גנולפייווצראפ ןיא ןפורעגסיוא ךיא בָאה -- !טינ ךָאד
 עכלעוא רימ אב ןעמונעגּפָא ,טלעטשעג לאדאה-לידעב ךימ !?עסַיימ
 ..עריוכס ענעגעלראפ א סעּפע טגנאלרעד ראפרעד ןוא ,ךעלקיטנא

 -רעד-סנבעל -- .ןגָאלשעגרעביא עטנעלזאג יד טָאה -- !גַײװש --
 רעמ ךָאד זיא סָאד !"עריוכס ענעגעלראפ א סעּפע, םיא אב זיא גנוראפ
 -שיראנ ןַײד ןיא ךיז טסָאה וד עכלעוו טימ ,סעטכָאמש עלא יו טרעוו
 !טעװיײגעג קידנעטש טַײק

 -- .טעוועדלאווגעג ךיא בָאה --- !סעטכַאמש יד ,ּפָא רימ ייז טיג ---
 טעװ --- ןטוג טימ ןבעגּפָא טינ ריא טעװ !םוא רימ ייז טרעק טונימ יד
 !ךעשיוכ ןָאט ךיז

 -עג ןוא ןשטיינק עריא עלא טימ טלכיימשעצ ךיז טָאה טַײצ יד
 :טרעפטנעעגּפָא ןסאל

 ,עקאט וטזַײװאב טימרעד טָא ...ךיז טציהעג טינ רָאנ ,אש-אש --
 םעד ןופ טינ עליפא טסייו וד !גנוראפרעד-סנבעל טלעפ ריד זא
 טימרעד ןיוש ךיז ןעמ געמ -- וצ סעּפע םענ ךיא בוא זא ,לאלק
 ...קיבייא ףא ןענעגעזעג

 טָא-טָא -- םענָאּפ ןיא ןטַײב ךיז ןָא בייה ךיא יו ,קידנעעז רעבָא
 טמעדאברעד ךיז ןגעווטסעדנופ יז טָאה -- ,סעשָאלאכ ןיא ךיא לאפ
 ;טגָאזעג קיטומטוג ןוא

 ךיא בָאה ןצראה םוצ יוזא סָאד ךיז טסמענ וד דלאביוו ,ונ ---
 בָאה ,טדערעג סעמע םעד שטָאכ !ורוצ ןזָאל לַײװרעד ךיד ןסָאלשאב
 ,..ריד אב ןעמענוצּפָא סנדיישראפ ךָאנ טקרעמעגנָא ךיא

 טינ רימ אב ןיוש רעמ ןוא ,טַײצ יד ,טרָאװ ןטלאהעג טָאה יז ןוא
 םעד ,ןצראה ןופ ורמוא םעד ץזָאלעגרעביא רימ טָאה יז .ןעמונעגּפָא
 טימ ןעמאזוצ .טַײקיריגנסיװ עכעלטעזרעדמוא יד ,טימעג ןופ זיורב
 עגנוי יד ןופ ןיזטכַײל ןשירפ םעד ןזָאלעגרעביא ךיוא רימ יז טָאה םעד
 טלעטש ,גנוראפרעד-סנבעל טימ טרָאּפעגפױנוצ זא ,טגָאז עמ .ןרָאי
 ןאמזלָאק זא ,עליפא טגָאז'מ .טרעוו ןשּפיה א רָאפ ךיז טימ ץלא סָאד
 ןצנאגניא טינ טנגוי ןַײז ךָאנ זיא ,ןשטנעמ םאב ןאראפ זיא ץלא סָאד
 ...קעווא

 -רעד ךיז טסיירט ךיא .יוזא ןטלאה סָאװ ,יד טימ םיקסאמ ןיב ךיא
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 ןטַײצ ענעי ץפיז א טימ טפָא רָאג ךיא ןַאמרעד ןגעווטסעדנופ .טימ

 -.רעד ,רערעטיש ןעוועג עליפא זיא עניימ גנוראפרעד-סנבעל יד ןעוו

 .רעטכידעג רָאה רעביוש ןַײמ רעבָא ראפ

 ןרוּפ ש

 ןטילעג ןבָאה ןשריה יד .רעסייה א רעייז ןעוועג זיא רעמוז רענעי
 ןיא טעשזדנַאלבעגמורא טָאה עדאטס רעד ןופ רעטסטלע רעד .טשרָאד ןופ
 ןעזרעד רעגעי א םיא טָאה לָאמנייא .לאווקרעסאוו א ןופ שינעכוז
 זיא טַײז ןיא לוק רעד טימ .םיא ןיא ןסָאשעגסיױא ןוא סנטַײװרעדנופ
 טינ םיא ןופ זיא רעגעי רעד רעבָא .דלאוו ןיא ןדנווושראפ שריה רעד
 שריה רעד סייב ןוא ,ןרוּפש עקיטולב יד ךָאנ ןעגנאגעג ,ןענאטשעגּפָא
 א טגָאיעגנָא םיא טָאה ,עקנַאל רעד ףא ןזיוואב יײנסָאדנופ ךיז טָאה
 ,ליוק ,עקידנעגנערבטיוט ןיוש טציא ,עטייווצ

 דלאוו םוצ טּפעלשרעד ךיז שריה רעד טָאה סעכיוק עטצעל טימ
 זיא רע .לאווק ןקידנעלמרומ א ףא ןפָארטעגנָא טכירעגמוא ןטרָאד ןוא
 ,רעסאוו ןשירפ םעד ןיא ּפָאק ןקיטכעמנָא ןַײז טקנוטעגנַיײא ,ןלאפעג
 ..ןרעו ןשָאלראפ ןבױהעגנָא ךעלעמאּפ ןבָאה ןגיוא ענַייז ןוא

 זא ,ןטכאד ןביוהעגנָא םיא ךיז טָאה ,ןגעלעג יוזא זיא רע יװ ןוא
 ;םיא וצ ןדייר סעּפע טרעה רע

 טסָאה וד סָאװ ,זיא קילגמוא ןַײד ,שריה רענדיב רעביל ןַײמ ---
 טוט רעד ךָאד ךיד טלָאװ ,ייז טינ ןעוו !ךיז ךָאנ ןרוּפש טזָאלעגרעביא
 ?טינ סָאד ךיד טסירדראפ ...טגָאיעגנָא טינ

 ,סעמע עקאט -- .טכיוהעגסיורא םיוק שריה רעד טָאה -- ...ןיינ --
 ענַײמ טול רעבָא ...טיוט רעד ןענופעג ךימ טָאה ןרוּפש יד טיול זא
 -רעסאוו םוצ געוו םעד ןעניפעג ..ןשריה ערעדנא ךָאד ןלעװ ןרוּפש
 !לאווק
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 ןיבור עֶקוויר
 לסעג קיטַײז א ןיא

1 

 ןוא ,טפול רעד ןיא ןָאטעג גנורּפש א קיטסאה טָאה עקשטאט עוז
 רעסאנ רעקיטסבראה רעד ףא ןָאטעג ץעז א רעווש ךיז טָאה עקלייב
 ענעקָארשרעד טימ טכארטאב ,ןביוהעגפוא דלאב ךיז טָאה יז .דרע
 ןענַייז רעגניפ עטכאוושעגּפָא עריא .ןליוק ענעטַאשעצ עּפוק יד ןגיוא
 -כעלַײק ןטאלג םעד םורא ךיז ןקירדפיונוצ טיירג ןעוועג רעדיוו ןיוש
 עכָאפ א ריא רעביא טָאה ָאד רעבָא ,עקשטאט רעד ןופ לטנעה ןקיד
 םעד ןגױצעגנַײרא יז טָאה .עקַײהאנ ענעטכַאלפעג ערעוװש א ןָאטעג
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 טראוועג ןוא טנעה עדייב טימ םיא טלעטשראפ ,ןעלסקא יד ןיא ּפָאק
 ףא דלאב ךיז טעװ סָאװ ,ּפאלק םעד ףא ץראה טלעטשעגּפָא ןא טימ
 רעד םענָאּפ ןיא ןָאטעג גָאלש א ריא טָאה לָאמאטימ .ןזָאלּפָארא ריא
 יּפָא ךיז טָאה ריא ןבעל טנעָאנ רָאג .ןיזנעב ןופ ךעייר רעקידנקיטש
 ןטּפעטשעג א ןיא ,רעפָאש רעד .ןישאמ-טסאל עטסוּפ א טלעטשעג
 -עג ןוא עניבאק רעד ןופ ןעגנורּפשעגסיױרא זיא ,ןָאזעניבמַאק ןווָאטאוו
 :םעטָא ןייא ןיא ןעַיײרש ןעמונ

 רימ טָאה ףעש רעה רעד !ךיז טריר !ליוק רעכיג טיג ,ייה ,ייה ---
 יַאש ןייא זיולב ןבעגעג

 ןוא ,ןזָאלעגּפָארא קסארט א טימ ךיז טָאה ןישאמ רעד ןופ לטנעוו ןייא
 לענש ןעמונעג ןבָאה ךעלדיימ עשידִיי עגנוי ןופ טנעה רָאּפ ןצפופ
 ךיז טָאה רעּפרעק סעקלייב .ןליק סעטעּפָאל עלופ ןישאמ ןיא ןטיש
 זיא ןישאמ יד ןעוו .סנעמעלא טימ ךַײלג ּפָארא ןוא ףורא טגיוועג ךיוא
 ןביוהעגנָא רעדיוו ןעקלייב אב טָאה ,ףורא זיב ןדָאלעגנָא ןעוועג ןיוש
 רעד טימ ןלאפעג זיא יז סייב ,רעירפ יװ ,ּפָאק ןיא ןעלדניווש
 .יהעגפוא םעד ןָא טנאה רעד טימ טּפאכעגנָא ךיז יז טָאה .עקשטאט
 סרעּפָאש ןטימ טנגעגאב ךיז טָאה ןוא ןישאמ רעד ןופ לטנעו םענעב
 .ןגיוא עלָאמש ,עיורג-לעה

 -ָאש רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- ,ךָאד ךיא ןעק עקשידִיי יד טָא --
 טָאה -- ,טכאנראפ זיב ּפָא יז רימ טיג .ןכעק עטוג א זיא יז --- .רעפ
 ןיא זדנוא אב ךיז טיירג טנַײה -- ,רעעזפוא םוצ טדנעװעג ךיז רע

 טלעפ סע .ןרעציפָא ןרעה יד ראפ טַײצלָאמ רעסיורג א ןארָאטסער

 .ןכעק א טקנוּפ

 -פוא ןטימ טדערעג סעּפע ןגעװ עלַײװ א ךָאנ טָאה רעּפָאש רעד

 ,ןעקלייב וצ טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה ךָאנרעד .רעעז

 -נוא ןליוק עקיכעטש עסאנ יד ףא טרעטעלקעגפורא לענש טָאה יז ןוא

 .ןגער ןקיטסבראה ןטלאק ןרעט

 .ארג א ןיא ןרָאפעגנַײרא ןישאמ יד זיא םורא ָאש לטרעפ א ןיא
 -אק רעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרא זיא רעפָאש רעד ,ףיוה ןקיטכיצ ,ןעמ
 ;לָאק ןפא ךיוה ןעירשעגסיוא ןוא עניב

 !ּפָארא רָאנ ךירק ,עצירּפ ,וד ,ייה ---

 רעפָאש רעד טָאה ןאד .דרע רעד ףא ןעגנורּפשעגּפָארא זיא עקלייב
 רעטכער רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ןָאטעג ריפ א טַײהנגעלראפ ןיא
 :ןָאטעג גערפ א יז ליטש ןוא ןרעטש ןרעביא טנאה

 ?שטָאכ ריא טנעק ןלייש לּפָאטראק --
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 ןיוש זיא'ס .םישָאדאכ ַײרד ןעגנאגעגכרוד ןענַײז גָאט םענעי ןופ
 -אב ןעועג ןענַײז ָאטעג רעד ןופ ןטָארד יד .רעטניוו רעפיט ןעוועג
 ןצעזאב םיא ףא ךיז ןגעלפ םָארגָאּפ ןדעי ךָאנ ןוא ,יינש טימ טקעד
 ירפ ...ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,םעד ןופ סעדייא עצראווש יד ,ןבָאר
 -ראּפ רעצנאג א טימ עקלייב טגעלפ ,ךָאנ רעטצניפ רעד ןיא ,גָאטראפ
 טכאנאב טעּפש .טעברא רעד ףא ךאוו א רעטנוא ןייגקעווא ןדִיי עיט
 טגעלפ לָאמ סעדעי ןוא ,ךיז ןיא ןעמענַיירא רעדיוװ יז ָאטעג יד טגעלפ
 ץעגרע .טָארד יד ףא קילב ןטקנעבראפ א ןפראוו עוויינגיב עקלייב
 -סע-ןעוו ייז טעװ יז זא ,גנונעפָאה א טעװָאכעג ךיז טָאה ריא ןיא ףיט
 ןיא .ןסַיײרכרוד ייז ךרוד ךיז טעװ יז ,ןטָארד יד ,ןזַײרּפשרעבירא זיא
 שיסור טיירב א ןענַײשפוא ןרָאקיז ריא ןיא טגעלפ ןטנעמָאמ עכלעזא
 .ןגיוא עלָאמש עיורג-לעה טימ םענָאּפ

 זיא ,טעברא ףא ןבירטעג טינ טָאה עמ ןעוו ,קיטנוז א םענייא ןיא
 עמומ עטלא ריא ןרעװ רָאװעג לסעג רענליו ףא ןעגנאגעג עקלייב
 ןיא ,רעהא ןלאפעגנַײרא עקלייב זיא עדָאה עמומ רעד רעביא .עדָאה
 ייוצ טקנוּפ טסאגוצ ריא וצ ןעמוקעג זיא יז .טָאטש רעדמערפ רעד
 א ןיא ןוא .עמָאכלימ יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע יװ ,םעד ראפ געט
 םעד ןגעװ עַידעי א ןעמוקאב קילעפוצ ןיוש יז טָאה םורא שעדיוכ
 עדָאה עמומ יד .לרעדורב ןרעגנַיי ריא ןוא ןרעטלע עריא ןופ םוקמוא
 .שטנעמ רעטנעָאנ רעקיצנייא ריא ןעוועג טציא זיא

 יז טָאה ,לסעג סעמומ רעד וצ טעווערעקראפ טָאה עקלייב ןעוו
 ןוא ףָאטש ןצראווש םעניימעג ןופ לטנאמ א ןיא ןשטנעמ א ןעזרעד
 זיולב .ּפָאק ןפא ןרעוא עקידנעגנעהּפָארא טימ לטיה םענעּפָאש א ןיא
 -נָא םיא טָאה יז .שטנעמ םעד ןופ טלײטעגּפָא יז ןבָאה ןאּפש עכעלטע
 רעד .טנאקאב ןזיועגסיוא ריא ךיז טָאה עציײלּפ ןַײז ןוא ,טקוקעג
 ,טַײהנגעלראפ ןיא יװ ,ןוא טלעטשעגּפָא עליו א ףא ךיז טָאה שטנעמ
 ןרעביא טנאה רעטכער רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ןָאטעג ריפ א
 טָאה יז ,עטשארעביא ןא טלעטשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה עקלייב .ןרעטש
 -סיורא קירוצ םישָאדאכ ַײרד טימ יז טָאה סָאװ ,רעפָאש םעד טנעקרעד
 .ּפעלק סרעעזפוא םענופ טעוועטארעג

 .עוורוכ סעמומ רעד ןטימעג טָאה יז יוזאַיו ,טקרעמאב טינ טָאה יז
 ןוא ,ָאטעג ןופ ןסאג יד רעביא סיורָאפ ןעגנאגעג זיא רעּפָאש רעד
 ןופ זומ יז זא ,ןענאטשראפ טָאה יז .ןעגנאגעגכָאנ םיא זיא עקלייב
 יז רָאנ ,ראפעג ןיא ןבעל סנדייב רעשפע טלעטש יז זא ,ןײטשּפָא םיא
 -נערּפש עצראווש יד טימ לכיט ענעציצ עסַײװ סָאד .טנעקעג טינ טָאה
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 ןופ טשטילגעגּפָארא ריא ךיז טָאה ,רעטעװ ןטױל טינ רָאג ,ךעלעק
 ןבָאה רָאה עניורב-ךעלטיור יד ןוא ,ןריורפעג ןענַײז ןרעיוא יד ,ּפָאק
 ,טלעק ןייק טינ טליפעג טינ טָאה יז .ןעלסקא יד רעביא ןטָאשעצ ךיז
 רעד טימ שטנעמ ןשיסור םעד ןעגנאגעגכָאנ זיא יז .טיײקדימ ןייק טינ
 ןליו ריא ןגעק .עטפעשיקראפ א יװ ,עציילּפ רעד ףא עטאל רעלעג
 :ןעשטּפעש וצ ךעלטפאשנדַײל ,ליטש ןבױהעגנָא ןּפיל יד ןבָאה

 .אר ףענאדנופ סיורא ךימ טריפ !שטנעמ רעטוג ,טעוועטאר --
 !טעוועט

 ןרָאװעג זיא'ס .טקוקעגמוא טינ ריא ףא ךיז טָאה שטנעמ רעד
 .סאג רעד ףא ןַײז ןרָאט טינ ןיוש ןעמ טעװ םורא ָאש א ןיא .טעּפש
 סָאד ןוא ,םייהא ךיז ןרעקוצמוא ןזַײװאב טינ טעװ יז ןוא ,לסיב א ךָאנ
 -גיה טעַײטראפ רעּפָאש רעד ךיז טָאה גנילצולּפ .טיוט רערעכיז א זיא
 עקלייב .זױה ןטנערבעגּפָא ןא ןופ טנאו רענעבילבעג ץנאג א רעט
 ןענאטשעג ייז ןענַײז עלַײװװ א .ןָאטעגכָאנ םיא וויטקניטסניא טָאה
 ןופ גנומאצמורא רעד ףא טקוקעג ןוא ןרעדנא ןבעל רענייא טנעָאנ
 אפ ןייק .ןעגנאגרעד טנעָאנ רָאג ןענַײז ייז רעכלעוו וצ ,ָאטעג רעד
 ,ןגיובעגנַײא קיטסאה ךיז טָאה רעּפָאש רעד .ןעזעג טינ ךיז טָאה לורט
 א ןעזרעד לָאמאטימ טָאה עקלייב ןוא ,ךיז וצ ןָאטעג ּפעלש א סעּפע
 יד יז ,עדייב ןבָאה ייז .טנאו רעד ןופ סנסופוצ גנונעפע עלָאמש
 -ייז ייז .גנונעפע רעד ךרוד טעזױּפעגכרוד ,ריא ךָאנ רע ןוא עטשרע
 א ןופ טלײטעגּפָא ייז טָאה סָאװ ,ןאּפש עכעלטע יד ןפָאלעגכרוד ןענ
 ,ןגנאל א ןיא ךיז טּפאכעגנַײרא ,ןגעקטנא רעיומ ןקיקָאטשיײװצ ןטיירב
 יד ןסירעגּפָארא לענש רעפָאש רעד טָאה ָאד .רָאדירָאק ןרעטצניפ
 א טימ רעטצניפ רעד ןיא טָאה רע .ריא ןופ ןוא ךיז ןופ סעטאל עלעג
 קירעדינ א סעּפע סטכער ףא ןָאטעג פוטש א גנוגעוואב רעטניווועג
 .ןָאיאר רעדנא ןא ןיא ןעמוקעגסיורא ןענַייז ייז ןוא ,לריט

 כ

 ,סאג רעשיטָאטשַײב רעליטש א ףא טניוװעג טָאה רעּפָאש רעד
 םענרעצליה רעדנוזאב א ןיא ,ָאטעג רעשידַיי רעד ןופ טַײװ טינ
 ןייק טינ ךָאנ ,רעטומ ןַײז טבעלעג טָאה םיא טימ ןעמאזוצ ,לביטש
 יד ."עינעשז עמומ, ןפורעג יז ןבָאה םינייכש עלא סָאװ ,יורפ עטלא
 -עג זיא ךיק ןיא .ךיק א טימ ןרעמיצ ייווצ ןופ ןענאטשאב זיא בוטש
 -כָאלפעג רענעיורטש א ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,לרעמעק ןיילק א ןעוו
 רעד ןיא עקיטיינ טינ ,סעטאמש עטלא ענעדיישראפ טימ ברָאק רענעט
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 -ַאלשראפ קידנעטש ,ןרעטצניפ םעניא ,ברָאק םעד ףא טָא .טפאשטריוו
 םענייא ןיא .ןכָאװ עכעלטע טבעלעגּפָא עקלייב טָאה לרעמעק םענעס
 טכארבעג ווָאמילק שטיווָאנאוװיא רימידאלוו רעפָאש רעד טָאה גָאט א
 -ָאדוװא ןסייהעג יז טָאה ןָא טלמעד ןופ .טרָאּפסאּפ *ןרעשָאק, א ןעקלייב
 רעטומ ןַײז ןוא שטיווָאנאוויא רימידאלוו .אווָאנרימס אנוועייפָאמיט איט
 ."אקשויטָאדוװא , טעשַָאּפ ןפורעג יז ןבָאה

 -ראפ םעניא ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה עקלייב סָאװ ,טַײצ רעד ראפ
 טגָאלקעג לָאמ ןייא טינ עינעשז עמומ יד טָאה ,לרעמעק םענעסָאלש
 -ראפ ךיז טָאה עידָאלָאװ ןוז רעקיצנייא ריא זא ,םינייכש יד ראפ ךיז
 ןכיגניא יז טעװ רע ןוא ,דמערפ רעד ןופ לדיימ א סעּפע ןיא טביל
 רעד ןיא ןזיואב עקלייב ךיז טָאה םוראיוזא .ןעגנערבּפָארא רעהא
 טָאה רע סָאװ ,בַײװ ךעלצעזעג סעידָאלָאװ סלא בוטש סעינעשז עמומ
 ךָאנ ןרָאפעג זיא רע ןיהּוװ ,ףרָאד ןטַײװ א סעּפע ןופ טכארבעגּפָארא
 .ןרעציפָא עשישטַיײד יד ןופ ןארָאטסער ןראפ ןטקודָארּפ

 סָאו ,שטנעמ יד טימ ןעזעג טינ יװ טאמיק ךיז טָאה עקלייב
 טימ ןעמאזוצ יז טגעלפ גָאטראפ .ןבעל סָאד טעוװעטארעג ריא ןבָאה
 -ראזאק עשישטַײד יד ןיא ןייג ןעיורפ עגנוי ןוא ךעלדיימ עשיסור ךָאנ
 ךיגפא ,טעּפש רעייז ןעמוק יז טגעלפ םייהא .ןליד ןוא שעוו ןשאוו סעמ
 עמומ רעד טימ .טעב ןיא ךיז ןרעגלאוונַײרא עדימ א ןוא ןסַיײברעביא
 ךיוא קיטנוז זיא עידָאלָאװ .סקיטנוז יד ןעגנערבראפ יז טגעלפ עינעשז
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןטלעז רעייז

 ןסיורג א טימ ,עקיטפערק א ,עכיוה א ןעוועג זיא עינעשז עמומ יד
 .רָאה עיורג עטלייצעג ןריולראפ ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,ּפָאק ןדנַאלב
 ןוא .קַױר ןוא ךייו ,ליטש ךיז טגעװאב ,ןסאלעג יז טָאה טדערעג
 ןייק ןעמונראפ טינ יװ סעּפע טָאה רעּפרעק רענעסקאוועצ-שּפיה ריא
 ןעװעג עינעשז עמומ רעד אב זיא ןרעמיצ יד ןיא .בוטש ןיא טרָא
 -בלאה ,עשיטָאטש-בלאה א ןעוועג זיא גנוטאטשסיוא יד .ןייר רעייז
 -רעצליה ,רעסיורג א ןענאטשעג זיא רעמיצ ןטשרע םעניא .עשיפרָאד
 ןכלעו ףא ,עקעד רעילב א טימ טקעדעגוצ ,ןטסאק רעשרעיוּפ רענ
 ןיא ייז אב ןזיואב ךיז טָאה עקלייב טניז ,ןפָאלשעג זיא עידָאלָאװ
 טעב ענלקינ עטיירב א ןענאטשעג זיא רעמיצ ןטייווצ םעניא .בוטש
 -ייז ןרעמיצ עדייב ןיא רעטצנעפ יד ףא .טקעדאב עּפאק רעסַײװ א טימ
 -עג ןבָאה ןשיט יד ףא ,טעפוב ןפא ,ןענידראג עסַײװ ןעגנאהעג ןענ
 עמומ יד טָאה ץלא ןופ רעמ .ךעלטעוורעס ענעטפָאהעג עסַײװ טקנאלב
 יד ןיא סנשיק עסירג יד .סנשיק וצ טַײקכאװש א טאהעג עינעשז
 -סיוא עקיבראפ עניילק יד ןוא טעב רעד ףא ךעלכיצ ענעטּפָאהעג עסַײװ
 -עגסיוא ןעוועג עלא ןענַײז ןטסאק םענרעצליה ןפא ךעלעשיק עטיינעג
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 טינ זיא'ס זא .ןציּפש עקידנצראטשסיורא טימ טנעװ יד אב טלעטש
 .ןפא ןציז וצ טאהעג ביל עינעשז עמומ יד טָאה ,ןָאט וצ סָאװ ןעוועג
 =  ,ןטרָאק ףא ןפראוו ןוא ,עלעשיק ןכייוו א ןָא טראּפשעגנָא ,ןטסאק

 טָאה סָאװ ,ןרעדעי וצ טזָאלעגוצ ןעוועג זיא עינעשז עמומ יד
 קידנעטש יז זיא ךָאד ןוא ,בוטש ריא ןופ לעווש יד ןטָארטעגרעבירא
 -רעד ריא ןרעג רעייז ןגעלפ סענייכש .ןטלאהעגקירוצ לסיב א ןעוועג
 -כָאט א ןגעװ ,עסיפט ןיא ןוז א ןגעוו -- ןגָאלּפ ערעייז ןגעוו ןלייצ
 סע סָאװ ,דניק קנארק א ןגעװ ,דנאלשטַײד ןייק רענעבירטראפ א ,רעט
 עינעשז עמומ יד .בוטש ןיא ץכעקעג לפעל ןייק םעד ראפ ָאטינ זיא
 א סא טפלעה ,עצייא ןא טיג ,ליפעגטימ טימ סיוא ןרעדעי טרעה
 ךאז ענעגייא ןא קעוװא לָאמליײט טיג ,גנאג ןקיטינ א טימ שטנעמ
 יד ,טרעהעג טינ לָאמניק עקלייב טָאה ןעמעלא םעד אב .בוטש ןופ
 .ןשטַײד יד ןגעוו טרָאװ טכעלש א ןגָאז זיא-סע-ןעוו לָאז עינעשז עמומ
 ןופ רעבָא .עינעשז עמומ רעד וצ ןדנובעגוצ רעייז ןעוועג זיא עקלייב
 טעייוועג ךָאד ריא ףא טָאה בוטש רעד ןופ טַײקכעלטימעג רעסַײװ רעד
 סענָאקיא יד ןופ ךיוא ןגָארטעג ריא ףא טָאה טַײקדמערפ טימ .טלעק א
 -עגסיוא ןטימ ןוא לּפמעל ןקידנענערב-קידנעטש ןטימ טנאוו רעד ףא
 ןיא ךיז טגעלפ לָאמלייט .טנװַײל ןשרעיוּפ ןבָארג ןופ ךעטנאה ןטיינ
 טימ ןרעטשינ ןבייהנָא ןוא טאדלָאס רעשישטַײד א ןּפאכניירא בוטש
 ןוא קַור טגעלפ עינעשז עמומ יד .רעמיצ ןרעביא ןגיוא עשיוויינג
 -רעביא סעּפע שיט ןפא םיא ראפ ןלעטשקעווא ,קידנעטש יװ ,ןסאלעג
 ךיז רע טגעלפ ,םייה רעד ןיא ןַײז טגעלפ עידָאלָאװ ביוא .ןסַײבוצ
 א ףא טאדלָאס ןטימ סעומש א ןריפראפ ןוא שיט םוצ ןצעזוצ ךיוא
 -עיורט טימ טקוקעגוצ ץלא וצ ךיז טָאה עקלייב .שטַײד םענעכַארבעג
 טימ טלָאװ יז יוװ ,יוזא טליפעג טפָא ךיז טָאה ןוא ןגיוא עיולב עקיר
 דמערפ א ןיא ךיז ןסירעגנַײרא ,טסאג רענעטעבעג טינ א יװ ,דלאווג
 .ןבעל

 רעד קעוװא זיא'ס .םישָאדאכ עכעלטע ןעגנאגעגכרוד ןענַייז יוזא
 יד ןיא טעבראעג ץלא טָאה עקלייב .גנילירפ ןעמוקעג זיא'ס ,רעטניוו
 לָאמנײק םעד וצ טעוו'ס זא ,טכודעג ריא ךיז טָאה'ס ןוא ,סעמראזאק
 ןיא ןבילבעג עידָאלָאװ זיא קיטנוז א ןיא לָאמנייא .ןַײז טינ ףָאס ןייק
 -עג ,טסאּפשעג ךאס א ,טגיילעגפוא רעיײז ןעוועג זיא רע .םייה רעד
 קיטימ אב .לדיל א טפַײפעגרעטנוא ןוא ךיק ןיא סעּפע טעװערטסַײמ
 :ןעקלייב וצ ןָאטעג גָאז א ךעליירפ רע טָאה

 םיניכש יד זא .,טגָאז עמאמ יד ,אקשויטָאדװא ,טסייוו ריא ---
 ןגנוי ןַײמ וצ םאזקרעמפוא גונעג טינ ןיב ךיא סָאװ ,ךימ ןדייראב
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 זדנוא ןלָאז ,ךַײא טימ ןעגנערבראפ גָאט ןצנאג א טנַײה ךיא ליוװ ,בַיײװ
 .ןדייראב טינ ןשטנעמ

 -רעד טַײצ רעצנאג רעד ראפ לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה עידָאלָאװ
 א ךיז טָאה ןעקלייב .עגאל רעקיטַײדיײװצ רעייז רעביא סאּפש א טביול
 ךיוא ןסָאגראפ טָאה טַײקטױר יד .םענָאּפ ןיא טולב סָאד ןָאטעג ףרָאװ
 יד ןוָאלעגּפָארא עטמעשראפ א טָאה יז ןוא ,זדלאה ןטראצ ,ןסַײװ ריא
 ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפוא זיא עידָאלָאװ .ןגיוא

 ףא טָאה -- ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ,ערעַײט ,אקשויטָאדוװא --
 רָאט עמ ,דניק א רָאג ךָאנ ךָאד טַײז ריא זא !טינ לביראפ ןייק רימ
 טָאה -- ?ןווָאכעשט ביל טָאה ריא .ןָאט סאּפש א טינ עליפא ךַײא טימ
 .ןָאטעג גערפ א טכירעגמוא יז רע

 טרעדנּוװראפ םיא ןוא טרעפטנעעג עקלייב טָאה -- ,רעייז ,ָא --
 ,טקוקעגנָא

 -ָאֹּפ רע טָאה -- ,ןװָאכעשט ןענעייל ןעמאזוצ לסיב א רימָאל --
 ,טגיילעגרָאפ טעש

 טימ ךיז טרעקעגמוא דלאב ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא סיורא זיא רע
 טָאה טפאשקנעב ערעטױל עליטש סװָאכעשט .טנעה יד ןיא ךוב א
 .רעמיצ םעד טְליפעגנָא

 ןַײז ץלא ףראד -- ,טנעיילעג עידָאלָאװ טָאה -- ,ןשטנעמ א ןיא,
 ".ןעקנאדעג יד ןוא עמָאשענ יד ,ןָאטנָא סָאד ,םענָאּפ סָאד :ןייש

 זיב טליפרעד טָאה יז .רעיורט רעפיט א טּפאכעגמורא טָאה ןעקלייב
 ןבעל ןקיטציא ריא ןופ טַײקכעלדנעש יד ןוא טַײקמערָא יד קעטייוו
 .ןרערט עסיורג ןעניר ןקאב עריא רעביא זא ,טליפעג טינ ןיילא טָאה יז
 א ןוא ןעמונעגמורא טראצ ,ןעגנאגעגוצ ריא וצ זיא עינעשז עמומ יד
 .ןרעטש ןיא יז ןָאטעג שוק

 טינ ףראד עמ -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,דניק ,טינ ףראד עמ --
 ...קראטש ןַײז ןעמ זומ טַײצ אזא ןיא .ןענייוו

 ,ןוָאכעשט טנעיײלעג ןוא ןעמאזוצ ןסעזעג גנאל ךָאנ ןענַײז יז
 טָאה עקלייב .טמיורטראפ ןוא ךייוו ןעגנולקעג טָאה לָאק סעידָאלָאװ
 זא ,ןלאפעגנַײא ריא זיא'ס ןוא ,טקוקעגוצ םיא וצ טַײצ עצנאג יד ךיז
 ןיא .לָאמ עטשרע סָאד ןַײז וצ ףראד סע יװ ןעזרעד םיא יז טָאה טנַײה
 ןלָאמש ןוא ןקאבניק עטעלױב יד טימ םענָאּפ ןלעקנוט ןטיירב ןַײז
 ,רָאה ענַײז .סעשילָאגנָאמ סעּפע ןעװעג ןזיא ןגיוא יד ןופ טינשפוא
 ןטכער ןרעביא טנורש א טימ טלייטעצ ןוא טמעקראפ טאלג קידנעטש
 -רעדמוא יוזא ןעועג זיא ראפרעד .ץראווש ףיט ןעוועג ןענַײז ,גיוא
 ,עגיױרב-לקנוט ָאד -- ןגיוא ענַײז ןופ טַיײקכעלרעדנעראפ יד טראוו
 לָאמ עכעלטע עקלייב טָאה ןענעייל ןסייב .עיורג-לעה ָאד ,ענירג ָאד
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 טַײקטראצ טימ ךיז טָאה סָאװ ,קילב ןלעה סעידָאלָאװ טּפאכעגפוא
 זא ןקרעמאב יז טגעלפ לָאמאטימ ןוא .םענָאּפ ריא ףא טלעטשעגּפָא
 .סיוא יז ןדַײמ ןוא ןפיולמורא ןָא ןבייה ,רעטצניפ ןרעוו ןגיוא ענַײז

 עכעלטע גָאט םעד ןופ ךעשעמ ןיא טָאה -- !שטנעמ רענדָאמ א
 -עג ליטש טָאה ץראה ריא .עקלייב ןָאטעג טכארט א טשימעצ לָאמ
 -עגנַירא זיא סָאװ ,דניק טנלע ןא יװ טליפעג ךיז טָאה יז ןוא ,טגָאנ
 ענדָאמ ןעוועג ריא זיא'ס .עלעביטש-ףעשיק ךעלרעדנּוװ א ןיא ןלאפ
 יד וצ ןגיוצעג יז טָאה'ס ןוא ,עמָאשענ רעד ףא םעראוו ןוא ךייוו
 לסעג ןקיטַײז א ןיא טכאנאב טעּפש זיב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עדמערפ
 ,ןווָאכעשט טנעיילעג טָאטש רעטריּפוקָא ןא ןופ

4 

 ,עטקיטולבעצ א ,עינעשז עמומ יד ןעמ טָאה םורא געט ייווצ ןיא

 רעד ןופ טנעה יד ףא ןגָארטעגנַײרא רעדילג עטעשטעילאקעצ טימ

 רעד ןיא ןעוועג קילעפוצ ןאד ןענַײז עקלייב יא ,עידָאלָאװ יא .סאג

 עמומ יד טָאה רעטקָאד םעד ךיוא ןוא םינייכש ענעּפָאלעגנָא יד .םייה

 "נורא ,סאג יד קידנעייגרעביא ,זיא יז זא ,טרעלקרעד ץרוק עינעשז

 -נאגעצ ךיז ןענַײז עדמערפ עלא ןעוו .ןישאמ א רעטנוא ןלאפעגרעט

 -עגרָאפ זיא סע יוזאיו ,יונעג טלייצרעד עינעשז עמומ יד טָאה ,ןעג

 יד ,ץיה ןופ טור ןעוועג זיא םענָאּפ ריא .עּפָארטסאטאק יד ןעמוק

 ךיוה רעייז יז טָאה טדערעג ןוא ,טצנאלגעג טפאהרעביפ ןבָאה ןגיוא

 ,טלייצרעד טָאה יז .טלַײעג ץעגרע ךיז טלָאװ יז יװ ,לענש רעייז ןוא

 לשיק א ףא לטּפָאק טקירטשעג א קראמ ןפא ןטיבעגסיוא טָאה יז זא

 ןעמונעג טָאה יז ןעוו .םייהא ןעגנאגעג טימרעד זיא ןוא לּפָאטראק

 רעלָאמש ץנאג רעד ןיא ןטייווצ םעד ףא ראוטָארט ןייא ןופ ןייגרעביא

 ליבָאמָאטװא רענעּפָא ןא ןגיולפעגסיורא ץעגרע ןופ זיא ,סאג-סָאלש

 .סיורָאפ ןָאטעג זָאל א לענש ךיז טָאה יז .ךאד םענעטנווַײל א טימ

 יד רעטנוא ןופ יו טאמיק ,יז זיא ןאד .ריא ךָאנ --- ,ליבָאמָאטװא רעד

 רעד .סאג טַײז רעקידרעירפ רעד ףא קירוצ ןפָאלעגרעבירא ,רעדער

 יז זיא יװא .ריא ךָאנ ןָאטעג זָאל א רעדיװ ךיז טָאה ליבָאמָאטװא

 ָאד סָאװ ,קידנעייטשראפ טינ ,קירוצ ןוא ןיה ןפָאלעג לָאמ עכעלטע

 רערעקיש א טקורעגסיורא ךיז טָאה ליבָאמָאטװא םענופ .רָאפ טמוק

 ןָאטעג עכָאפ א ךעליירפ טָאה סָאװ ,רעציפָא ןשישטַײד א ןופ ּפָאק

 יז זיא טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא .יז קידנסירגאב יװ ,טנאה רעד טימ

 "אב רָאנ טָאה יז ,ןישאמ רעד ןופ רעדער יד רעטנוא ןלאפעגרעטנורא
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 ןעמיטש:רענעמ עטנוזעג עכעלטע ןופ רעטכעלעג א ןרעהרעד וצ ןויוו
 -עצס עדליוו יד רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד
 יד ןזא ,יוזא ,בוטש ןופ ןייגוצסיורא ךַײלג טאהעג עריומ ןבָאה ,ענ

 ,סאג ןטימניא ןיילא שנייא טַײצ עסיוועג א ןגעלעג זיא עינעשז עמומ
 ,טולב טימ קידנעײנגּפָא

 -נַײא סעינעשז עמומ רעד טרעדנווװעג ,קידנעטש יוו ,טָאה ןעקלייב

 אזא ןיא עליפא .טרָאװ א טימ ךיז ןּפאכסיורא טינ סָאד ,טַײקנטלאהעג

 טלָאװשג טינ טשינרָאג עדמערפ ראפ יז טָאה דנאטשוצ ןטפאהרעביפ

 םעד ןגשוװ ןסיוו טרָאטעג טינ רענייק טָאה סָאװראפ רעבָא .ןלייצרעד

 עמומ יד ליו רעשפע ?ןרעציפָא עשישטַײד יד ןופ סאּפש ןקיטולב

 ןדעי קידנעיצּפָא ,טַײצ ערעווש יד ןעמוקרעביא ליטש טעשָאּפ עינעשז

 ןוז ןקיצנייא ריא קידנטיהּפָא ,בוטש ריא ףא ןלאפ ןָאק סָאװ ,דאשכ

 ?ראפעג רעדעי ןופ

 ףא .ןעמוקעגרעביא טינ טַײצ ערעװש יד ןיא עינעשז עמומ יד

 -עג זיא יז ןעוו ,ןעגנאגעגסיוא יז זיא עפָארטסאטאק רעד ךָאנ ןגרָאמ

 טימ ןעמאזוצ עקלייב טָאה םעליוסעב ןפא .בוטש ןיא ןיילא ענייא ןעוו

 ןוא 2ורג רענעפָא רעד ןיא דרע סעטעּפָאל עלופ ןפרָאװעג ןעידָאלָאװ

 עטנעָאנ ןרילראפ וצ ריש רעד זיא לפיו; :טכארטעג עסַײמסיײב

 2 ."םענייא ךָאנ ,ןרָאלראפ םענייא ךָאנ ?ןשטנעמ

 רעטמעסָאיראפ רעד ןיא עַײװעל רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה יז

 ,ךיז טכאד ,ךָאנ טָאה לטעװרעס רעדעי ּוװ ,בוטש רעקידנעקנאלב
 ןוא .טנעה עכייו סעינעשז עמומ רעד ןופ טַיײקמעראוו יד טיהראפ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רענעברָאטשעג רעד ןופ טלאטשעג יד .,ענדָאמ
 יז .עדָאה עמומ ריא ןופ טלאטשעג רעד טימ ןסיגפיונוצ ןעקלייב אב
 ךיז טָאה'ס ןוא ,טױט זיא עדָאה עמומ יד זא ,רעכיז ןעוועג ןיוש זיא
 .עייועל ריא ןופ טרעקעגמוא טשרע סָאד ךיז טָאה יז זא ,טכודעג ריא
 -עג זיא שיט םאב .ךיז טקוקעגמורא ןוא ןָאטעג רעטיצ א טָאה עקלייב
 -עג סיײרעביא ןא ןָא ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ עידָאלָאװ ןסעז
 א סעּפע ןָאטעג טלָאװ רע יװ ,רעגניפ יד טימ ךעלעבעווש ןכָארב
 -עג טָאה ןוא ןעידָאלַאװ ףא טקוקעג טָאה עקלייב .טעברא עקיטכיוו
 ,עינעשז עמומ יד ,ןוז א טאהעג יז טָאה טָא זא ,םעד ןגעו טכארט
 טרעיױרטעג טָאה רעוו ןוא ..שיט םאב קירעיורט יוזא טציז רעכלעוו
 ?גָאט ןטצעל ריא ןעקנעדעגראפ טעװ רעוו ,עדָאה עמומ רעד רעביא

 ?געוו ןטצפל ריא ןיא טיילגאב יז טָאה רעוו ןוא

 -מוא ,ןוא טנעה עדייב טימ םענָאּפ סָאד טלעטשראפ טָאה עקלייב
 ,טנייוועצ ךיז לָאק ןפא ךיוה ,ןיילא ךיז ראפ טכירעג
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 ,ןבעל א טריפעג טָאה עקלייב .ןכָאװ ןוא געט ןעגנאגעג ןענַײז סע

 עליפא טאהעג טָאה יז .סָאבעלאב ריא ןופ סקיגנעהּפָאמוא ןא ןצנאגניא

 קידנעטש ריא אב טגעלפ ךָאד ןוא .ריט רעד וצ לסילש ןרעדנוזאב א

 ריא וצ ןרעטנעענרעד ךיז טגעלפ יז ןעוו ,ץראה סָאד ןּפאלק קיורמוא

 טעװ יצ ,עגארפ יד טלעטשעג קידנעטש ךיז טָאה יז .םייה רעקילעפוצ

 ןיא ןוא ןעז םיא טלָאװעג ךיז טָאה'ס .טינ יצ ןעידָאלָאװ ןפערט יז

 טימ שינעגעגאב רעדעי ראפ ןקָארשעג ךיז יז טָאה טַײצ רעבלעז רעד

 ,קילב ןקידנטעלג ןלעה ןַײז ריא ףא ןלעטשּפָא טגעלפ רע ןעוו .םיא

 רעבָא .ורמוא ןסיז ענדָאמ א םירווייא עלא ןיא ןליפרעד יז טגעלפ
 ןאד .רעטצניפ ןוא טלאק ,ריא ייבראפ ץעגרע ןקוק רע טגעלפ לָאמלייט
 :ןטכארט ןקָארשרעד ןוא ןּפמורשעגנַײא ןצנאגניא ןרעו עקלייב טגעלפ
 -וצסיורא ןסולשאב ןעמונעגנָא יז טָאה טפָא "!שטנעמ רענדָאמ א,

 ןשלאפ א ףא טבעל יז זא ,רעבָא קנאדעג רעד .ןענאדנופ ךיז ןבַײלק

 ,ןליוו ריא טעטנעּפעג טָאה ,טרָאּפסאּפ

 ןפָארטעג יז טָאה ,טעברא רעד ןופ טנוװָא ןיא קידנעמוק ,לָאמניײא

 טרעפטנעעג רע טָאה גנוסירגאב ריא ףא .םייה רעד ןיא ןעידָאלָאװ

 רע ןוא ,ןסע טצעזעג ךיז טָאה יז .ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,ליטש

 טנאה רעטכער רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ןָאטעג ריפ א גנילצולּפ טָאה

 ןופ ןטונימ ןיא ןָאט ךעלנייועג סע טגעלפ רע יװ ,ןרעטש ןרעביא

 ןריר רעייז קידנעטש טגעלפ רענַײז טסעשז רעד טָא .טַײהנגעלראפ

 .סנפלָאהאבמוא ,סשרעדניק סעּפע טליפעג םיא ןיא טָאה יז .ןעקלייב

 רע סָאװ ,םיא וצ ליפעגטימ סייה א טרעדורעגפוא ןעקלייב טָאה טציא

 ןיא ןעזעגסיוא טציא טָאה לריױג ןַײז .יז יו טקנופ ,טנלע ךיוא זיא

 יוזא ןרָאלראפ ךױא רע טָאה טָא .ןריא וצ טנעָאנ רעייז ןגיוא עריא

 ןַײז ןוא .עינעשז עמומ יד ,ןשטנעמ ןטנעָאנ ןטצעל ןַײז טכירעגמוא

 ןרעה, יד ראפ ןטקודָארּפ ךָאנ ןישאמ רעד ףא געט ענעצנאג ןגָאימורא

 קיטיוק ןשאוו ריא יװ ,ןעגנוווצעג ןוא ענדונ יוזא טקנוּפ זיא *ןרעציפָא

 יוזאָיו ,טליפעג טינ ןיילא טָאה יז .סעמראזאק עשישטַײד יד ןיא טערג

 טָאה'ס ,ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה יז

 ,טרָאװ:טסיײרט טעשָאּפ א ,סטוג סעּפע םיא ןגָאז טלָאװעג ריא ךיז

 רעקידרעטיצ א טימ טגָאזעגסױרא לָאמאטימ יז טָאה םעד טָאטשנא

 :םיא ראפ ךַײלג ןגױא עטזָאלעגּפָארא טימ קידנעייטש ,םיטש

 ךיז ןעק ךיא ּוװ ,ריא טסייוו רעשפע ,שטיווָאנאוויא רימידאלוו --

 ?לקניוו א ןעגניד
 טינ טלָאװ רע יװ ,טקוקעגנָא טשימעצ עלַײװ א יז טָאה עידָאלָאװ

 ךיילב לָאמאטימ זיא םענָאּפ לקנוט ןַײז .טדער יז סָאװ ,ןענאטשראפ
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 סה ןוא טנעה עדייב ראפ ןעקלייב טּפאכעגנָא טָאה רע .,ןרָאװעג

 .ןַײרא ןגיוא יד ןיא ךַײלג ריא קידנקוק ,טעשטּפעשעגסיױרא

 בַײלב .ןענאדנופ קעווא טינ ייג ,טינ ףראד עמ ,אקשויטָאדוװא ---

 .רימ טימ

 טנגעגאב ךיז ןבָאה ןּפיל ענַײז ןוא ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ יז טָאה רע

 ,ליומ ןטשעלאכראפ םענעפָא-בלאה ריא טימ

5 

 ןזָאלעגּפָא ןעקלייב ןעמ טָאה גָאט ןקידרעמוז ןסייה א םענייא ןיא
 ןסייהעג ןוא ,קידנעטש יװ ,רעִירפ ָאש רָאּפ א ףא טעברא רעד ןופ
 עקלייב .טכאנ עצנאג א ןטעברא וצ ףא טנװָא ןיא טכא ךיז ןרעקמוא

 טנװֶא ןביז .ךיז טגיילעגוצ ןוא ןסיבעגרעביא ,םייהא ןעמוקעג זיא
 ךיא; :עלעטעצ א ןעידָאלָאװ ןבירשעגנָא ןוא ןביוהעגפוא ךיז יז טָאה
 -ָאכ ריד ךיז ןלָאז ןוא קאמשעג ףָאלש .טכאנ עצנאג א טנַײה טעברא

 יד ראפ .ןגױא עלעה ענַײד ןיא ךיד שוק ךיא .סעמיולאכ עטוג ןעמעל

 לכימש א טָאה יז ."עריומ עלעסיב א ץלא ךָאנ ךיא בָאה עלעקנוט
 עריא ןיא .ןשיק ןרעטנוא עלעטעצ סָאד טגיילעגרעטנוא ןוא ןָאטעג
 יז ןכלעוו ,לרעַײּפ קיטסול א ןזיוואב ךיז טָאה ןגיוא עיולב עקיטעמוא

 ךיז ראפ טלָאװ יז יו טקנוּפ ,ןשָאלעגסױא דלאווג טימ יװ ךַײלג טָאה

 טָאה ,בוטש ןופ סיורא זיא יז ןעוו .קילג ריא טימ טמעשעג ךיז ןיילא

 .ךיז טקוקעגמורא ןקָארשרעד ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג בייה א קיטסאה יז
 ,ָאטעג ןופ סיורא זיא יז טניז ,טַײצ עשּפיה א ןעגנאגעגכרוד ןיוש זיא'ס
 .סאג רעד ראפ קערש יד ןבילבעג ריא אב טציא זיב ךָאנ זיא ךָאד ןוא

 -רעד ןעװעג זיא יז שטָאכ .םייהא ןעגנאגעג עקלייב זיא גָאטראפ
 יז טָאה ,טעברא רערעװש סעלסעמ ןקידכעלַײק א טאמיק ןופ טּפעש

 עניד ריא סאג רעקיגָאטראפ רעטסוּפ רעד רעביא ןגָארטעג טכַײל ךָאד

 יו ךיז טָאה יז .גנוגעוואב טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,רוגיפ עשלדיימ
 ,גנוטראוורעד רעקידיירפ ןיא סיורָאפ ןסירעג

 זיא ריט-ןסורד רעד ףא .םייה ריא וצ ןעגנאגעגוצ זיא עקלייב

 טינ ירפ יוזא לָאמנײק טגעלפ עידָאלָאװ .ענדָאמ .סָאלש א ןעגנאהעג

 ענעציצ סָאד ּפָאק ןופ ןסירעגּפָארא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא יז .ןייגקעווא

 סע טָאה ןוא ךעלעקנערּפש עצראווש עקידכעלַײק יד טימ לכיט עסַײװ

 עדייב טימ ,ןסעזעג גנאל זיא יז .לוטש א ףא ןָאטעג רעדַײלש א

 טנעה עדייב ןופ רעגניפ יד ןוא ,שיט םענָא טראּפשעגנָא סנגיובנלע
 ,רָאה עניורב-ךעלטיור עטכידעג יד ןיא ןבָארגראפ
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 -עג זיא עמַאשענ רעד ףא .טַײקכאוש ןופ טלבִיעג טָאה ןעקלייב
 ,רעדיילק יד ןיא ,ענעשאוועגמוא ןא ךיז יז טָאה .טסוּפ ענדָאמ ןעוו
 זיא ,טקרעמאב טָאה יז סָאװ ,עטצעל סָאד .טעב ןיא טרעגלאוועגנַיײרא
 -נַײרא ןעלקניוו יד ,טעב ןפא ךאלפ ןגעלעג זיא סָאװ ,ןשיק רעד ןעוועג
 .שרעדנא ןטעבראפ ךעלנייועג טגעלפ עידָאלָאװ ,קינייװניא ןגיובעג
 ןעשטראטס ןזָאל ןוא קע ןייא ףא ןשיק םעד ןלעטשפוא טגעלפ רע
 עקלייב .עינעשז עמומ יד ןָאט טגעלפ סָאד יװ ,ץיּפש א ךייה רעד ןיא
 -עגנַייא רעווש זיא יז .ףָאס ןזיב ןטכארטרעד וצ ןזיוואב טינ סע טָאה
 יז ןכלעוו ןיא ,רעמיצ עבלעז סָאד טמעלָאכעג ריא ךיז טָאה'ס .ןפָאלש
 רעסיורג א טצייהעג ךיז טָאה רעמיצ ןטימניא .ןענופעג טציא ךיז טָאה
 ןגעקטנא סיש ןפא עדָאה עמומ רעד אב טציז יז ,ןוויוא רעשיסור
 זיא ןעלזאג א יוזאיו ,ריא טלייצרעד עדָאה עמומ יד ןוא ,רעַײּפ םעד
 -ניה טירט עקלייב טרעהרעד לָאמאטימ .דלאוו ןיא רעכיוס א ןלאפאב
 טלּפאצ יז ןוא .ןעלזאג רעד רעהא טייג סָאד זא ,טסייוו יז .ריט רעד רעט
 ןטשרעבייא ןפא ףוא ךיז טבייה רע יװ ,טרעה יז ,קערש ןופ ךיז
 יד ..ריט ןופ עקמאילק יד ןָא טריר רע יװ ,טעּפָאס רע יװ ,לּפערט
 ןפא ןעקלייב ּפָארא קַיור טצעז יז .טשינרָאג רעבָא טרעה עדָאה עמומ
 :טגָאז ןוא ליד

 ןיא שעדקעה א ,סעקשזורטס יד ןרעקסיוא ,עלעקלייב ,זָאל --
 !בוטש

 ןעקלייב ןבעל ןוא ,םעזעב א טימ ןרעק טמענ עדָאה עמומ יד
 רעיז טרעװ עקלייב .סעקשזורטס גראב רעצנאג א ףוא ךיז טבייה
 יז טזָאל ןוא ןטפולרעדניא סעקשזורטס יד טּפאכ יז .ךעליירפ
 רעד ...ענעדלָאג ,עטלגנעלשעג עכלעזא ,רעגניפ יד ךרוד ךרוד םאזגנאל
 יד ןרעק ןָא טבייה יז ןוא ,זייב לָאמאטימ טרעװ םענָאּפ סעדָאה עמומ
 ,ריט רעד וצ ּפָא טערט עקליב .ןעקליב ףא סאק טימ סעקשזורטס
 רעמיצ ןיא ןוא ,ךיז טנפע ריט יד .ןעלזאג רעד טעּפָאס טרָאד רעבָא
 -כָאלפעג א ּפָאק סעקלייב רעביא ףוא טבייה רע ,עידָאלָאװ ןַיײרא טייג
 .עקַײהאנ ענעמוג ענעט

 לעװ ךיא !טינ ךימ גָאלש -- .עקלייב טַײרש --- !עקשטידָאלָאװ ---
 ,ללדיידיי-ייא !ָאטעג ןיא קירוצ ןרעקמוא רעסעב ךיז

 ףָאלש רעצרוק רעד .יירשעג ןגייא ריא טקעוועגפוא טָאה ןעקלייב
 ןעועג זיא ליומ ןיא .טכארבעג טינ גנורעטכַײלרעד ןייק ריא טָאה
 יו ,יוזא טליפעג ךיז יז טָאה ןצנאגניא ןוא ,קאמשעג טינ ןוא ןקורט
 -עגסיוא טָאה יז .רעדער ןרָאפעגכרוד ךיז ןטלָאװ בַײל ריא רעביא
 -נוא טגיילעגפיונוצ ןעװעג ףָאלש ןיא ןענַײז סָאװ ,טנעה עדייב ןגיוצ
 יד ,טנעה עטיור עריא ףא טקוקעג טָאה יז ,קאב רעטכער רעד רעט
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 יד ןופ טיוה רענעבירעגנָא רעד ףא ,רעסאוו ןקידוז ןיא עטקייוועגסיוא
 ריא ןיא סקיטכיו סעּפש זא ,טכארטעג עסַײמ-סאשעב ןוא רעגניפ
 .ןרעקוצמוא טינ ,ןרָאװעג ןלאפראפ קיבײא ףא טנַײה זיא ןבעל

 -- ?טעברא רעד וצ קעווא ירפ יוזא טנַיײה עידָאלָאװ זיא סָאװראפ
 טנַאמרעד ךיז טָאה יז .ךעיומ ןיא ןגָארטעגכרוד ןעקלייב אב ךיז טָאה

 -עגרעביא ןטכענ םיא טָאה יז יוװ ,יוזא ןגעלעג ןיא סָאװ ,ןשיק םענָא
 -רעטנוא ָאה יז .טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא קיטסאה זיא ןוא ,ןזָאל
 סטרירעג :טינ א טרָאד ןגעלעג זיא עלעטעצ סָאד .ןשיק םעד ןביוהעג
 -.ראפ ךעלעטעצ עריא עלא עידָאלָאװ טגעלפ ךעלנייוועג .ןטכענ ןופ
 ןַײז טימ ריא ראפ ןעמיראב קידנכאל טפָא ךיז טגעלפ רע .ןטלאהאב
 ,עלעקפאשדזַײּפש םעד וצ ןעגנאגעגוצ לענש זיא עקלייב .?עיצקעלָאק,
 ןטכענ טָאה יז סָאװ ,ךעלצעלּפ ענעבלוב יד .לריט סָאד ןָאטעג ןפע ןא
 .ןעוועג טינ טרָאד ןענַײז ,ןעידָאלָאװ ראפ טזָאלעגרעביא

 אב ךיז טָאה -- ,םייה רעד ןיא טקיטכענעג טינ טָאה עידָאלָאװ
 -עג רע זיא טנװָא ןיא -- ,טרָאלקעגסױא ךעלרעניא לָאמאטימ ןעקלייב
 ."ןעגנאגעגקעווא ץעגרע רע זיא ךָאנרעד ןוא ,םייה רעד ןיא ןעוו

 דלאב רעבָא .טרעדנּוװראפ זיולב עקלייב ךיז טָאה עגער עטשרע יד
 -עגפיונוצ ןוא קעטייו א ןסירעגניײרא ןצראה ןיא ךיז טָאה םעדכָאנ
 עטצעל יד זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז .ליונק ןרעוש א ןיא סע טסערּפ
 וצ םאזקרעמפוא טינ ןוא טַײרטשעצ רעייז ןעוועג עידָאלָאװ זיא געט
 ןא ןגָארטנַײרא ןטעבעג םיא יז טָאה טנװָא ןיא ןטכענרעייא טָא .ריא
 טשינרָאג טָאה ןוא ריא ַײבראפ ןָאטעג קוק א טָאה רע ,רעסאוו רעמע
 רע .רעסאוו ךָאנ קעווא ןיילא עטקידיילאב א זיא יז .טרעפטנעעג טינ
 .טקרעמאב טינ עליפא סע טָאה

 טָאה יז .רעביפ א ןיא יו טכארבראפ עקלייב טָאה גָאט ןצנאג א
 ןעידָאלָאװ טימ סָאװ ,רעדליב עכעלקערש ענעדיישראפ טלָאמעג ךיז
 ריט רעד וצ ןזָאלעג לָאמ עכעלטע ךיז טָאה יז .ןפערט טנָאקעג טָאה
 -ָאטסער ןיא ?ןכוז ןייג םיא יז לָאז ןיהווו .ךיז ןטלאהעגּפָא רעדיוו ןוא
 טינ לעװש ןפא עליפא יז ןעמ טעוװ ןרעציפָא עשישטַײד יד ןופ ןאר
 לָאז יז ,טגָאזראפ גנערטש עידָאלָאװ ריא טָאה רעטַײװ ןוא ,ןזָאלפורא
 ןענעקרעד לָאמא ךָאנ יז ןעק רעצעמע .ןזַײװ טינ ןיהא לָאמנייק ךיז
 רעד ףא עטאל רעלעג א טימ ןעוועג ָאד זיא יז ןעוו ,גָאט םענעי ןופ
 ,ןעידָאלָאװ ףא ךיז קידנטראוורעד טינ ,עקלייב זיא טנוװָא ןיא .טסורב
 .טעברא רעד ףא קעווא

 ןעָאש יד .ןעידָאלָאװ טימ עקלייב ,ןעזעג טינ ךיז ייז ןבָאה געט ריפ
 טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה ייז זא ,יוזא ןלאפעגסיוא ןענַיײז טעברא רעד ןופ
 עלעטעצ א ןעניפעג גָאט ןדעי עקלייב טגעלפ שיט ןפא .ןענעגעגאב
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 ןגעו רעבָא .טפאשקנעב ןוא טַײקכעלטרעצ טימ לופ ,ןעידָאלָאװ ןופ
 ןיק -- ,םייה רעד ןיא טקיטכענעג טינ טָאה רע סָאװ ,טכאנ רענעי
 ,טינ טרָאװ

 טָאה -- ,"טינ םעד ןופ סייו ךיא זא ,ךָאד טניימ רע ,ָאי ,ונ;
 ,טכארטעג עקלייב

 טלַײעג טָאה עקליב .סעבאש ןלאפעגסיוא זיא גָאט רעטפניפ רעד
 -ָאלָאװ טימ שינעגעגאב א ןגעװו טמיורטעג ןוא םייהא טנװָא ביײהנָא
 רע ביוא ,ןגערפ וצ טינ םיא טשינרָאג ןגעו טמיטשאב טָאה יז .ןעיד
 ךיז טלָאװ יז .ןפראוורָאפ טשינרָאג ,ןלייצרעד טינ ןיילא ריא טעוו
 זיא יז זא ,דעשיוכ זיא עידָאלָאװ ןעוו ,טקירעדינרעד רעייז טליפרעד
 עריא ןיא ןעזעגסיוא טציא ךאז עצנאג יד טָאה לאלכיב .קיטכיזרעפייא
 -ראעג טכאנ ענעי עידָאלָאװ טָאה טעמאטסימ ,טַײקשיראנ א יװ ,ןגיוא
 ,ןגָאז וצ םעד ןגעוו ריא ןסעגראפ טָאה ןוא טעב

 טגנעה ריט רעד ףא זא ,ןעזרעד עקלייב טָאה ןטַײװ רעד ןופ ןיוש
 ןקידנלארטש א טימ בוטש ןיא ןגיולפעגניירא זיא יז ,סָאלש ןייק טינ
 קיטשרוד ,סמערָא סעידָאלָאװ ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה יז ,םענָאּפ
 ךיז ןופ קידנבַײרטראפ ,ןּפיל עמעראוו עפייטש יד ןיא םיא טשוקעג
 ,עכייו עריא טעלגעג ,ךיז וצ טקירדעג יז טָאה רע ןוא .סעקייפס עלא
 :טרעזאכעגרעביא ץלא ןוא רָאה עניורב-ךעלטיור

 ךָאנ טקנעבראפ ךיז בָאה ךיא יװ ,סניימ דניק ,אקשויטָאדוװא ---
 ,,!ריד
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 םעד טעילוטעגוצ ,עכעלקילג א ןוא עדימ א ןפָאלשעגנַײא זיא טקלייב
 -צולּפ ךיז יז טָאה טכאנאב טעּפש .לסקא ןטכער סעידָאלָאװ וצ ּפָאק
 ךיז טָאה יז .ךיז ןבעל טרָא טסוּפ א קידנליפרעד ,טּפאכעגפוא גניל
 -אּפש רעטיירב רעד ךרוד .רעגעלעג ריא ףא ןביוהעגרעטנוא קיורמוא
 ךיז טָאה ,רעמיצ ןטשרעדָאפ ןיא טריפעג טָאה סָאװ ,ריט רעד ןיא ענור
 ןזָאלעגּפָארא ליטש טָאה עקלייב .טכיל סאפ רעשפיה א ןגָאלשעגכרוד
 יז סָאװ בילוצ קידנסיו טינ ןיילא ,ןוא ליד ןפא סיפ עסעװרָאב יד
 .ענוראּפש רעקיטכיל רעד וצ ךיז טעוונאגעגוצ ,סע טוט

 ןגױבעגנַײא ,ריא וצ עצײלּפ רעד טימ ןענאטשעג זיא עידָאלָאװ
 -רעבינגעק רעד אב ןטסאק ןשירעוּפ םענרעצליה ןסיורג םעד רעביא
 טָאה עקלייב .טנעה יד טימ טגעוװאב לענש טָאה ןוא ,טנאוו רעקיד
 ןופ ,יזא עקפאד טָא ,ןעידָאלָאװ ןיא טּפאכעגפוא לָאמ ןטשרע םוצ
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 טָאה ריא .עינעשז עמומ רעד וצ טַײקכעלנע עסיורג א ,עציײלּפ רעד
 ךיז טָאה יז ןוא ,ןטרָאק טעװעסאט רע זא ,טכודעגסיוא עליפא ךיז
 -נוװצעג רעבָא יז טָאה ליפעג ןגרָאבראפ א סעּפע .טכאלעצ טינ ריש
 ןטסדנימ ןייק קידנזָאלסױרא טינ ,גנוגעוואב עדעי ןַײז ןקוקוצכָאנ ןעג
 -נורא ןוא לריּפאּפ א ןלאפעגסיורא זיא טנעה סעידָאלָאװ ןופ .גנאלק
 ןגבעגנַײא ךיז טָאה רע .לוטש ןקִייײברעד םעד רעטנוא ןגיולפעגרעט
 םענרעצליה ןפא זא ,ןעזרעד עקלייב טָאה ןאד ןוא ,ןבייהפוא סע
 א ןָא .ךעלקעּפ עשּפיה עטארוקא ןיא טגיילעגסיוא ,טלעג טגיל ןטסאק
 ןבָאה ייז ןשיוצ ןופ ןוא לרעּפ ךעלרינש עכעלטע ןגעלעג ןענַײז טַײז
 ןביוהעגפוא טָאה עידָאלָאװ .ךעלרעגניפ ענעדלָאג טעשטשילבעגסיורא
 .טקוקעגמורא ןקָארשרעד ךיז טָאה ןוא לריּפאּפ ענעלאפעגּפַארא סָאד
 טימ ןקעדראפ וצ ףא גנוגעװאב א טכאמעג טָאה טנאה עטכער ןַײז
 דלאב רעבָא ךיז טָאה רע .גנוריצ יד ןוא טלעג סָאד עקעד רעיולב רעד
 -רעד .טלעג עטלייצעגרעביא סָאד ןגיילפיונוצ ןעמונעג ןוא טקַיוראב
 א ,ליטש ךיז טָאה עקלייב .ךיק ןיא סיורא םעד טימ רע זיא ךָאנ
 -יא יז טָאה ןגרָאמ ףא .טעב ןיא טשטילגעגנַײרא עטשעלאכעג-בלאה
 ןיק ןענופעג טינ ץעגרעניא טָאה ןוא בוטש עצנאג יד טרעקעגרעב
 א יו ,ןעזעגסיוא טָאה ךאז עצנאג יד .סערציוא עקיטכענ יד ןופ ןעמיס
 -עפָא ןא ףא ןעידָאלָאװ ןפורסיורא ,םעלָאכ םעד ןעיירטשעצ ןוא .םעלָאכ
 םיא ראפ ןיוש יז טָאה טציא .טומ ןייק טאהעג טינ יז טָאה ,סעומש םענ
 ,טאהעג עריומ טעשַָאּפ

 .רעטרעטנַאלּפראפ ןוא רערעווש ץלא ןרָאװעג זיא ןבעל סעקלייב

 -אב א טימ עניס א ןעוועג ריא ראפ זיא גָאט רעקידנעמוק רעדעי
 עדעי ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ריא ןופ זיא'ס .םעזוב ןיא ןייטש םענעטלאה
 רעטסעימראפ ריא וצ קעשייכ ןָא ,םאזגנאל קידנעייג ,לָאמנייא .דיירפ
 יד .טַײהדניק ריא ןופ דָאזיּפע ןא ןעניז ןפא ןעמוקעג ריא זיא ,םייה
 ,םישָאדאכ עכעלטע ףא טסאנוצ ייז וצ ןעמוקעג זאד זיא עדָאה עמומ
 יז טָאה .ףניפ רָאי א ןעוועג טלא ןאד זיא עקלייב .רעטניוו ןעוועג זיא'ס
 ריא ךָאנ לָאז עמאמ יד ,טינ ליוו יז זא ,טראּפשעגנייא לָאמנייא ךיז
 רעמ .םייהא ןעמוק ןיילא ליוו יז .ןטרָאגרעדניק ןיא גָאט ןדעי ןעמוק
 עמומ יד טרעגרעעג זירּפאק סעקלייב טָאה בוטש ןיא ןעמעלא ןופ
 -יא עלילָאכ ךָאנ ךיז ןָאק דניק סָאד זא ,טענַײטעג ץלא טָאה יז .עדָאה
 ,טַײז סעקלייב ףא טלעטשעג ךיז טָאה רעבָא עטאט רעד .ןקערשרעב
 יז טנעלפ טכאנראפ רעגייזא סקעז .טריפעגסיוא סריא טָאה יז ןוא
 ןוא םייה ריא וצ ןטרָאגרעדניק םענופ לאטראווק םעד ןפיולכרוד

 ךיז םעד ןיא טלָאװעג טינ םענייק ראפ טָאה יז .קערש ןופ ןרעטיצ

 ןקערש וצ טינ יו לטימ א טכארטעגוצ לָאמניײא יז טָאה ,ןַײז עדיומ
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 -עגפוא ןא טימ עלעטסעק ןרעצליה ןייש א טאהעג טָאה עקלייב .ךיז
 .םאי ןרעביא לגייפ עסיײװ טימ ןוא לקעד ןפא םאי ןעיולב ןטלָאמ
 עקלייב טגעלפ ןיהא ןוא ,טלאּפש א ןעוועג זיא לקעד םענופ ןטימניא
 -רעבאיטקָא םוצ ,ַײמ ןטשרע םוצ .עייבטאמ א ןזָאלּפָארא גָאט ןדעי
 -עטסעק א ךיז ןפיוק טלעג ןטלמאזעגפיונוצ ןראפ יז טגעלפ וװעטמָאי
 עלעטסעק םעד ןופ טָא ...לקַייּפ א ,דאלָאקָאש ןופ עלעזעה א ,בראפ על
 -עגנַיירא ןוא קאטיפ םענרעּפוק א ןעמונעגסיורא עקלייב סע טָאה
 ןױוש יז זיא ןָא טלמעד ןופ .עקשטנעה רעטכער רעד ןיא םיא טגייל
 רעוו רָאנ יז לָאז .ןפיוא ןטסעב ןפא טנּפָאװאב זיא יז זא ,רעכיז ןעוועג
 רעד ןיא קאטיּפ םענרעּפוק ןטימ ץעז א ןגירק רע טעװ ,ןרירנָא
 סָאװ ,עדָאה עמומ עטוג יד .ןרעגלאוומוא ךיז טעװ רע זא ,עקשטנעה
 ךיז טגעלפ ןוא םינָאלזאג ןגעוו סעסַיײמ ןלייצרעד וצ טאהעג ביל טָאה
 סָאװ ןיא ,ןעוועג דעשיוכ טינ רָאג טָאה ,ןקערש קידעריומ ַײברעד ןיילא
 ענרעזַײא סנעלזאג םעד טלדנאוװראפ ןעקליב אב ךיז טָאה'ס
 .עקשטנעה

 .רעד סָאװטע ןעקלייב טָאה טַײהדניק רעד ןופ גנונָאמרעד יד
 עקידרעִירפ יד טּפאכעגמורא רעדיװ יז טָאה דלאב רעבָא ,טמעראוו
 עג יז טָאה -- ,רעצעמע ךימ טנעקרעד טציא טָא ןעוו; .גנולפייווצראפ
 ךיז ךיא טלָאװ ,ָאּפאטסעג רעד ןיא קעווא ךימ טּפעלש ןוא -- ,טכארט
 ."טקידייטראפ טינ עקשטנעה רעד ןיא לקאטיּפ א טימ עליפא ךָאד

 ךיז טָאה ןוא ןסאג עטיירב ענעפָא רעביא ןעגנאגעג זיא עקלייב
 -יפט ןיא טראּפשראפ זיא יז זא ,ליפעג םענופ ןעיירפאב טנעקעג טינ
 ,ןשטנעמ עקירעגנוה-בלאה ענעקַארשעצ יד טימ טָאטש עצנאג יד .עס
 -עוװעטָארדעגמורא רעד טימ ,יײצילַאּפ ןוא ןשטַײד טעטעשויעצ יד טימ
 זיא ןגױא עריא ראפ .עסיפט עטסיוו ןייא זיא ,ָאטעג רעשידִיי רעט
 ףעש -- עירעמראדנאשז רעד ןופ רעטערטראפ רעד ןעמווושעגפוא
 ןא טימ ָאטעג ןופ ןסאג יד רעביא ןייגמורא טגעלפ רעכלעוו ,עקטנאה
 ןופ טגעלפ ןוא טנאה רעטכער רעד ןיא טעלָאטסיּפ םענעגיוצעגסיוא
 ףא שטָאכ ,ךיז ראפ רעדָא ךייה רעד ןיא ןסיש רעהפוא ןָא סענַאדכאּפ
 .שעפענ רעקידעבעל ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ןסאג יד

 -עג רעטַײװ עקלייב טָאה -- ?עריומ ייז ןבָאה עשז ןעמעוו ראפ
 ,ןגעק ךיז ןלעטש סָאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ,קיטנעק ,ךָאד ןענַײז --- .טכארט
 סיװעג ןענַײז עפוג טָאטש ןיא ָאד ןוא ?רעטנוא טינ ךיז ןביג סָאװ
 םענעגנאהעגפוא ןא ןעזעג גנאל טינ ךָאד יז טָאה טָא .עכלעזא ָאד ךיוא
 בָאה ךיא, :טסורב רעד ףא טפירשפוא ןא טימ טָאטש ןופ רעטנעצ ןיא
 ןוא ,רענאזיטראּפ יד ,ייז ןענַײז עשז רעװ ."רענאזיטראּפ יד ןפלָאהעג
 עקלייב ..ןשטנעמ עטנאקאבמוא טימ טָאטש א ?ייז ןעמ טניפעג ּוװ
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 ןָאטעג ץעז א יז טלָאװ רעצעמע יו ,יוזא טליפרעד גנילצולּפ ךיז טָאה

 -ראפ א ןוא עכיילב א גנאג ןטימניא ןייטש ןבילבעג זיא יז .ןצראה ןיא

 ןענַײז סָאװראפ -- ,טעשטּפעשעג יז טָאה -- ,רָאנ טראווק .ענערָאל

 ןבָאה ייז רָאנ יוװ ,ןרָאװעג ןגיושנא טעברא רעד ףא ךעלדיימ יד סָאד

 .טעדיוסעג ךיז ךעליורטראפ יוזא ייז ןבָאה רעַירפ *:טקרעמאב ךימ

 ןיא טעברא ןאמ ריא; .עקלייב ,טּפאכעגפוא רָאנ יז טָאה עזארפ ןייא

 --קושטוואס עיראמ עקיסקוווכיױה יד טגָאזעג טָאה -- .,ײצילָאּפ רעד

 -עג סָאד יז טָאה ןעמעוו ,ןעמעוו זיא ."ןטיה ריא ראפ ךיז ףראד עמ

 ?טדערעג סָאד יז טָאה ןעמעוו ןגעוו ?עיראמ ,טניימ
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 ףא ,סופיײרד ןרעטנוא ךעלדנעּפש טגיילעגרעטנוא טָאה עידָאלָאװ
 א טָאה רע .לּפעט טרילאמע טרעכייראפ א ןענאטשעג זיא'ס ןכלעוו
 ןוא ןגױא ענַײז ןופ קילב ןטסלעה ןטימ ןעקלייב וצ ןָאטעג לכיימש
 :ןָאטעג גָאז א ךעליירפ

 ךיא ןיב ,טגָאיעגמורא רעקינייו לסיב א ךימ ייז ןבָאה טנַײה ---
 -- .קיטנא ןא ,טכַאקעגּפָא עשאק ענעשזריה א .םייחא רעַירפ ןעמוקעג
 ןיא ןשימ ןעמונעג טנאה ןייא טימ ,לפעל א ןָאטעג ּפאכ א טָאה רע
 קיד:זָאלּפָא טינ ,ןעקלייב ןעמונעגמורא רעטייוצ רעד טימ ןוא ּפָאט
 ,ךיז ןופ יז

 .עקלייב טגָאזעג ליטש טָאה -- ,שיט םוצ ןעגנאלרעד לע ךיא ---
 א דָאמָאק ןופ ןעמונעגסיורא ,רעמיצ ןטשרעדָאפ ןיא ןיירא זיא יז

 ףא ךעלעדנעה עטיור עטיינעגסיוא טימ ךעטשיט םענעטנווַײל ןסַײוװ
 טלעטשעגקעװא טָאה יז .שיט ןפא טיירּפשראפ ןוא ןגערב ריפ עלא
 עיולב ןוא עלעג טימ רעלעט ענעַײלעצרָאּפ עפיט ייווצ ךעטשיט ןפא
 ,לפעל ענייר ייווצ ייז ןבעל טגילעגקעווא ,ןדנאר יד ףא ךעלעמילב
 יז טגילעצ ןוא טיורב ךעלטפיר עניד ןטינשעגנָא יז טָאה ךָאנרעד
 ןסַײװ םעד טכארטאב טָאה עקלייב .רעלעט-טיורב םענעיורטש א ףא
 טָאה סָאד זא ,טכודעג ךיז טָאה ריא ןוא ,שיט ןקידנענַײש ךעלטימעג
 עידָאלָאװ .טיױט ןראפ שעװ ערעביוז ןיא ןָאטעגרעביא ךיז ןיילא יז
 -גַיירא טָאה יז ןוא ,ּפָאט ןטרעכייראפ םעד ךיק ןופ ןגָארטעגנַײרא טָאה
 עידָאלָאװ .עשאק ענעשזריה עכעלבלעג עשירפ רעלעט יד ןיא טגיילעג
 יד טקירדעגסױא טָאה םענָאּפ ןַײז ןוא ,טיטעּפא טימ ןסעגעג טָאה
 ,ןסע םוצ טרירעגוצ םיוק ךיז טָאה עקלייב .טַײקנדירפוצ עטסערג
 ,טקוקעגנָא יז טָאה עידָאלָאװ
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 - ,טגערפעג רע טָאה -- ?אקשויטָאדװא ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ,ךיילב רעייז סעּפע טסיב ןוא טינרָאג ךָאד טסע וד

 -- .ןעירשעגסיוא ךעלטפאשנדַײל עקלייב טָאה --- !עידָאלָאװ ---
 סָאװראפ .ןבעל יוזא רעטַײװ ךעלגעמוא זיא'ס !ןענאדנופ קעווא רימָאל
 ןוא טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ ,ןשטנעמ עטנוזעג עגנוי ייווצ ,רימ ןציז
 -יטראּפ טימ ךיז דניבראפ ,ךיז סיוורעד ,רעגיה א ךָאד טסיב וד .ןטראוו
 .ןייגקעווא רימָאל ןוא ,רענאז

 ,גנוטראוורעד טימ ,עביל טימ ,דאשכ טימ םיא ףא טקוקעג טָאה יז
 ,רערט א טרעטיצעג טָאה גיוא ןטנפעעצ:טיירב ןייא ןופ לקניוו א ןיא ןוא

 טסנרע ןוא ליטש ךָאנרעד ןוא ןגיוושעג עלַיױוװ א טָאה עידָאלַאװ
 ענַײז וצ טַײז רעד ןופ טרעהעגוצ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןדייר ןביױהעגנָא
 :רעטרעוו ענעגייא

 אזא ךָאד טסיב וד רעבָא !אקשויטָאדװא ,טכערעג רעייז טסיב --
 בראה יוזא ןיוש ךיד טָאה ןבעל סָאד ןוא ,ענעראפרעד טינ א ,עכאווש
 ןפראד רעשפע ?ור לסיב א ףא טכער וטסָאה רעשפע זיא ,ןגָאלשעג
 טָאה -- ...ןגערפ ךיד ליווכ רעבָא ?עדווירק ןַײד ןעמענָא ךיז ערעדנא
 -- .ןַײרא ןגױא יד ןיא שירעשרָאפ ריא קידנקוק ,טצעזעגרָאפ רע
 ףא טומ ןוא ךעיוק גונעג ךיז ןיא טאהעג טסלָאװ וד ,ןיילא וטסליפ יו
 ,רעסעמ ןרעטנוא דָאס א ןטיהראפ ףא ,ןראפעג עסיורג ןייטשוצַײב
 ?ןעגנוקינַײּפ עטסרעװש יד אב טרָאװ א טימ ךיז ןּפאכסיורא טינ

 ,דיירפ טימ ןגָארטעגרעביא ךיא טלָאװ ןגָאלּפ עטסערג יד ,ץלא ,ָא --
 קיציה יז טָאה -- !טכער ןייק טינ רענייק טציא טָאה ור ףא ןוא ...יבא
 .ןבעגעגוצ

 -נופ רימ ןרָאט טציא !אקשויטָאדװא ,דלודעג לסיב א ךָאנ בָאה --
 לייוורעד ןלָאז רימ ,ךיד ךיא טעב --- רעטַײװ ןוא !ןייגקעווא טינ ןענאד
 ןכייו א טימ טקידנעראפ עידָאלָאװ טָאה --- ,ןדייר טינ םעד ןגעוו רעמ
 .ןָאט םענעסָאלשטנא ןא טימ ךָאד ןוא

 זיא עוועטעב :עידָאלָאװ ,טאהעג ךיז ןיא רע טָאה טפארק ענדָאמ א
 -ייז ,טגָאזעג סעּפע ןיוש רע טָאה רָאנ ,דייר ןיא גראק רעייז ןעוועג רע
 טאהעג טינ טָאה עקלייב ןוא ,קיגָאװ ענדָאמ ןלאפעג רעטרעוו יד ןענ
 זיא סָאװ ,סעומש םעד ןצעזרָאפ וצ טינ ,ןרעדיוורעד וצ טינ טומ ןייק
 רעייז ןעוועג עידָאלָאװ זיא טנװַא ןצנאג א .ןצראה םוצ טינ ןעוועג םיא
 .טמעלקראפ ןוא קידנגַײװש ןעוועג זיא יז ןוא ,ןעקלייב טימ טראצ

 -ייּפ ערעווש ןגָארטרעבירא טנעקעג ךיא טלָאװ יצ ,ךימ טגערפ רע;
 סָאװ ,רענַײמ טָאג --- ,גנורעטיבראפ טימ טכארטעג יז טָאה -- ,ןעגנוקינ
 "?רעביא טציא גָארט ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעגרע ןַײז ןָאק
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 יװ ,ןווָאכעשט טנעיילעגרָאפ ריא ראפ עידָאלָאװ טָאה ףָאלש ןראפ
 -רעוו סווָאכעשט .טרעטנעענרעד יוזא ייז טָאה סָאװ ,טנװָא םענעי ןיא
 א יװ ,טלּפענראפ ,רָאלק טינ ןעקלייב וצ ןעגנאגרעד טציא ןענַײז רעט
 טלָאװ יז יוװ ,ליפעג סָאד ןעמוקאב רעדיוו טָאה יז ןוא ,עידָאלעמ עטַײװ
 ,טיוט ןראפ שעוו רעביוז ןיא ןָאטעגרעביא ןבָאה ךיז

 ןטצעל םעד טכאמעג עקלייב טָאה ,טעב ןיא קידנגיל ןיוש ,טכאנאב
 טָאה יז ,טרעטאמעג יז טָאה סָאװ ,דָאס םעד וצ געוו א ןּפאטוצנָא ווּורַּפ
 ;ןָאטעג גָאז א םיטש רעקידרעטיצ א טימ

 -רָאב ןצנאגניא ןיוש ןיב ךיא זא ,טינ ןעד טסקרעמאב ,עידָאלָאװ ---
 ,ךיש עטצינעג רַאּפ א שטָאכ ןפיוק רימ וטסעװ רעשפע ?סעוו

 :טרעפטנעעג קידסעמימט טָאה עידָאלָאװ
 רעשפע םענ .אקשויטָאדװא ,טינ ןשָארג ןייק טציא בָאה ךיא --

 ,ךיש ףא סיוא טַייב ןוא לדיילק א סעמאמ רעד סעּפע
 יד טָאה סרעסעב ןייק זא ,סע טסייה -- "לדיילק א סעמאמ רעד;

 לָאמליײט ךָאנ טָאה ,עקלייב ,יז ןוא .ןזָאלעגרעביא טינ טשינרָאג עמאמ
 גנוריצ יד ןוא טלעג סָאד זא ,גנונעפָאה עשיראנ אזא ךיז ןיא טעװַאכעג
 ךיז יז טָאה למעדעפ ןיד אזא ןָא ...סעינעשז עמומ רעד רעשפע ןענַײז
 .ןסירעגרעביא סע ךיז טָאה ,עקלייב ,ןטלאהעג

 .ןשרעהאב טנעקעג טינ ןיוש ךיז יז טָאה רעמ
 עג גָאז א קיטפיג יז טָאה -- ,"אקשויטָאדװא ,, טינ סייה ךיא --

 .עקלייב זיא ןעמָאנ ןַײמ --- ,ןָאט
 ןדָאל יד .ןשָאלעגסױא ןעוועג ןיוש זיא שיט ןפא ּפמָאל-טפאנ רעד

 ןבָאה ייז ןוא ,רעטצניפקָאטש ןעוועג זיא רעמיצ ןיא .טכאמראפ
 -צניפ רעד ןיא טליפרעד טָאה עקלייב .ןעזעג טינ ןרעדנא םעד רענייא
 רע יוװ .,ןגיובנלע ןפא ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה עידָאלָאװ זא ,שינרעט
 .ןַײרא םענָאּפ ןיא ריא ןקוקנַיײרא טלָאװעג טלָאװ

 עידָאלָאװ טָאה -- !?טַײצ עטצעל יד ריד טימ סע ךיז טוט סָאװ --
 ןרעװו רעגנירג ריד טעװ ,ץלא רימ לייצרעד -- ,טגערפעג קיורמוא
 זא ,טוג ץנאג ךָאד טסייטשראפ וד ?יוזא רימ טימ וטסדער סָאװראפ
 סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ןיב ךיא טינ ןוא ,"עיטָאדװא, ןסייה טסזומ וד
 .ןעמָאנ ןסעמע ןַײד ןגָארט טינ טציא טסנעק וד

 זיא'ס זא ,ןעקלייב ןזיורעד ,טדערעג ךאס א ךָאנ טָאה עידָאלָאװ
 טָאה ריא אב ןוא .ןטַײצ ערעסעב ףא ןטראוו וצ גנאל טינ ןבילבעג ןיוש
 טָאה'ס .ןרעוװ וצ בױט ףא ץראה סָאד טּפאלקעג קיכליה עסַיײמסיײב
 -ָאװ ןביילג טלָאװעג יוזא ךיז טָאה'ס .עביל ןוא קעטייוו ןופ טרעטיצעג
 ןעק'ס .ןטנעָאנ אזא ,םענעגייא אזא ,ןאמ ריא ,ןטבילעג ריא ,ןעידָאל
 ןיילא ךיז טימ יז טָאה --- ,ןיזמוא ןא זיא'ס ...ןַײז טינ ןעק'ס ...ןַײז טינ
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 רעכעלרעדנּוו רעד ,עידָאלַאװ ,רע ךָאד זיא סָאד -- ,טענַײטעגנַײא
 ,ָאטעג ןיא ריא וצ ןזיועג עלעסַײמ א ןיא יו ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ
 רעבָא ...עציײלּפ רעד ףא ןכייצ-דנאש ןשידִיי ןטימ שטנעמ רעשיסור רעד
 עטגיילעגפיונוצ ןבעווש ןביוהעגנָא רעדיוו ןגיוא סעקלייב ראפ ןבָאה ָאד
 -פוא טָאה'ס ,ךעלרעגניפ ענעדלָאג ןוא לרעּפ ךעלרינש ,טלעג ךעלקעּפ
 ,ןענאטשראפ טָאה יז ןעוו ,ןגרָאמירפ םעד ןגעוו גנונָאמרעד יד טבעלעג
 ,םייה רעד ןיא טקיטכענעג טינ טָאה רע זא

 ריא ןופ טכאמ רעד ןיא ןצנאגניא ןעוועג רעדיוו ןיוש זיא עקלייב
 ןעוועג ןיוש ןענַיײז לגרָאג ןטקירדעגפיונוצ ריא ןופ ןוא ,דאשכ ןעמאזיורג
 א םיא ןָאק יז ןעוו .םאס יו ,עקיטפיג רעטרעוו ךיז ןסיײרסיױרא טיירג
 ,םיא ןגעו טכארט יז סָאװ ,ץלא ןַײרא םענָאּפ ןיא ךַײלג ןָאט ץימש
 רע .ןלאפראפ ץלא זיא ןאד רעבָא .רעגנירג ןרָאװעג עקאט ריא טלָאװ
 ףא קיייפ זיא רע זא ,רעכיז זיא יז ,ָאי ,ָאי .ןבעגסיורא ךַײלג יז טעו
 ןענעק טינ ןיוש יז טעװ ןענאדנופ ןייגקעווא סלאפנלא .םעד

 ןרעפטנע וצ טימאב ךיז יז טָאה --- ,עידָאלָאװ ,טשינרָאג זיא'ס --
 רעכעלנייועג רעקַור א טימ סעגארפ עקיורמוא ענַײז עלא ףא םיא
 ןיב ךיא .טַײצ עטצעל יד ןרָאװעג זעוורענ טעשַָאּפ ןיב ךיא --- ,םיטש
 ,דניק א יו טעּפילכעגסיוא סולש םוצ יז טָאה --- ,דימ רעייז

 -רעטנוא טינ ךיז ףראד עמ ,עניילק ןַײמ ,ןטלאה ךיז ףראד עמ --
 .ךיז וצ יז טקירדעגוצ ןוא טגָאזעג עידָאלָאװ טָאה --- ,ןבעג

 ,ענעגיוצעגסיוא ןא ,עטלאק א סמערָא ענַײז ןיא ןגעלעג זיא עקלייב
 ,ןפָאלשעגנַײא זיא עידָאלָאװ ןעוו .סעמ א יװ ,םעטָא ןָא ,גנוגעוואב ןָא
 רעד וצ ךיז טקורעגּפָא ןוא טנעה ענַײז ךיז ןופ ןעמונעגּפָארא יז טָאה
 -ראפ יז טרָא ןיילק אראס ,טרעדנוװעג ןיילא ךיז טָאה יז .טנאוו עמאס
 טָאה'ס ןוא ,ןיילא ןצנאגניא טליפרעד טציא ןיוש ךיז טָאה יז .טמענ
 ןבױהעגנָא טָאה ךעױמ רעד .ןבעל סָאד טרעקעגמוא יו ריא וצ ךיז
 ,ןטעברא וצ קיטסאה רעדיוו

 טָאה -- ןעמָאנ ןדמערפ א גָארט ךיא סָאװ ,קידלוש טינ זיא רע;
 טָאה רע זא ,םעד ףא גנוטַײדנָא ןא ,קיטנעק ,זיא סָאד --- ,טכארטעג יז
 ...ראבקנאד ןַײז ,סע טסייה ,םיא ףראד ךיא .ןבעל סָאד טעוועטארעג רימ
 ןיא ָאטעג ןיא ןָאטעג רעבָא רע טָאה סָאװ .ןבעל ךעלדנעש אזא ראפ
 "וקעג זיא רע ,טניימעג בָאה'כ .ןעוועג ןיב ךיא שיראנ יוװ ?גָאט םענעי
 .םיקָאסיײא ערעקיטכיוו ןטרָאד טאהעג עמאטסימ טָאה רע .רימ ךָאנ ןעמ
 *...רעשפע ןוא ...טליּפשעגּפָא ןאד סע טָאה רע עידעמָאק אראס

 טקנעבעג ןוא טנייוועג סעּפע טכאנ ענעי גנאל ךָאנ טָאה ןעקלייב ןיא
 "נייא ןוא ,ריא וצ טנעָאנ יוזא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעידָאלָאװ ךָאנ
 -פָא סָאװ ןבױהעגנָא עניס ןופ לינק רערעוװש א טָאה טימרעד קיטַײצ
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 ןיא ךיז ןלָאמוצסיױא טימעג ךיז טָאה יז .ןטולב עריא ןסיוטש וצ רעט
 טציא ןיוש טגירק יז זא ,טליפעג טָאה ןוא ןעזסיוא ןַײז רעטצניפ רעד
 ןוא קִיור יוזא קידנעטש זיא סָאװ ,םענָאּפ שילָאגנָאמ לקנוט ןַײז טנַײפ
 טציא ריא ןבָאה ןגיוא עכעלרעדנעראפ עלָאמש ענַײז .ךעלגנירדכרודמוא
 .שירעריפראפ ןוא ערטיכ ןעזעגסיוא

 ןרעװש ןצרוק א טימ ןפָאלשעגנַײא עקלייב זיא טשרע גָאטראפ
 ...ןפָא ןעוועג ןיוש ןדָאל יד ןענַײז ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה יז ןעוו .ףָאלש
 ךָאנ םעד ןיא טקוקעגסיורא ,רעטצנעפ םאב ןענאטשעג זיא עידָאלָאװ
 טָאה רע .טיורב ןצראווש קיטש א טַײקעג םאזגנאל ןוא ןסיורד ןלעקנוט
 ריש טָאה עקלייב ןוא .עידָאלָאװ ,ןעזעגסיוא קידמעסָאי ענדָאמ סעּפע
 ;:םיטש רעכעלטניירפ רעכעלנייוועג ריא טימ םיא וצ ןָאטעג גָאז א טינ
 .עשאק לסיב א ןעמעראוונָא ריד ךיא לעװ טָא ,עידָאלָאװ ,וצ טראוו;
 -ציא ןיוש ריא זיא עידָאלָאװ ,ןיינ רעבָא ."ןטכענ ןופ ןבילבראפ זיא'ס
 יז טלָאװ עלַײװ א ךָאנ ףטַײקשיראנ ?רעדמערפ א .רעדמערפ א רעט
 אב ךיז ןטעבעג ןרערט טימ ןוא זדלאה ןפא ןָאטעג ףרָאװ א םיא ךיז
 טרעהעג גנאל םיא טלָאװ יז .סעקייפס עריא ןעייזעצ לָאז רע ,םיא
 ןייא ןייק .טנעה יד ףא ןגױװעגּפָא קירעטיצ יז טלָאװ טרָאװ סעדעי ןוא
 רעבָא זיא'ס .לָאשגָאװ רעד ןופ ןלאפעגּפָארא טינ טלָאװ סעמע לקערב
 ןכאמ ךייוו ןזָאל טינ רָאט עמ .ןדייר וצ סָאװ ןגעוו ָאטינ ,רָאלק ץלא
 טימ ןגעלעג זיא יז .ןייגקעװא רעכיג סָאװ רָאנ רע לָאז .ץראה סָאד
 טעװ רעשפע .טפָאלש יז זא ,ןעניימ לָאז רע יידעק ,ןגיוא עטכאמראפ
 עלַײװ א ,ןעגנאגעגוצ זיא עידָאלָאװ ...רעסעב זיא יוזא .ןקעוו טינ יז רע
 -ראפ ליטש ןוא בוטש ןופ סיורא רע זיא ךָאנרעד ,ריא ןבעל ןענאטשעג
 ,ריט יד ךיז רעטניה טכאמ

 -עגנָא לענש ךיז טָאה ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא זיא עקלייב
 ןענאדנופ יז ףראד רעשפע ,רעמיצ ןיא טקוקעגמוא ךיז טָאה יז .ןָאט
 ָאטעג ןופ .טשינרָאג ךָאד יז טָאה סנגייא .ןיינ רָאנ .ןעמענטימ סעּפע
 ,ריא ףא סָאװ ,לדיילק ענעטרָאק עיולב סָאד זיולב טכארבעג יז טָאה
 זיא לצלעפ ריא .סיפ יד ףא ךיש ענעטנעזערב ענערָאפעצ יד ןוא
 ענעציצ עסַײײװ סָאד ךָאנ טָאה יז ,ָאי .רעקיטש ףא ןלאפעצ גנאל ןיוש
 םעד ןיא .טוג זיא סָאד ..ךעלעקנערּפש עצראווש יד טימ לכיטּפָאק
 עטרעיפ א זא ,טינ רעמ ,עטרעױּפ רעגנוי א וצ ךעלנע יז זיא לכיט
 יז .טנעה יד ןיא לקעמולק ןיילק א שטָאכ יז טָאה ,געוו ןיא ךיז טזָאל
 ףא סיורא זיא יז .סיוא טינ טכאמ סָאד ,עליימ .טשינרָאג טָאה ,עקלייב
 א ,טַײהגיױװעג סיוא ,עליפא טָאה יז .ריט יד ןסָאלשראפ ןוא סאג רעד
 רע זא ,ךיז ןגַײצרעביא וצ יידעק ,ּפָארא ףא סָאלש םעד ןָאטעג ּפעלש

 ענעשעק ןיא טגיײלעגנַײרא יז טָאה לסילש םעד .ןסָאלשראפ עקאט זיא
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 סע טגעלפ יז יװ ,לדָאנ-רעכיז א טימ טעליּפשראפ םאזגרָאז יז טָאה ןוא
 .טעברא רעד אב לסילש םעד ןרילראפ וצ טינ יידעק ,ןָאט ךעלנייוועג
 טָאה יז .ריט רעד ראפ ןייטש ןבילבעג ןוא טכַײלגעגסױא ךיז טָאה יז
 טלָאוװ'ס זא ,טכארטעג ןוא ןענאטשעג יז זיא .ןייג וצ ןיהּוװ טסּוװעג טינ
 רעד ףא ןעַײרשסױא דלאב ,טציא טָא לָאז יז ,רעכַײלג ןעוועג רעשפע
 סָאװ ,ןשטנעמ עטוג ,ךימ טסישרעד .עשידִיי א ןיב ךיא, :סאג רעצנאג
 ןקָארשדעד ןוא ןָאטעג רעטיצ א טָאה יז *?ןייגמורא ָאד ךימ ריא טזָאל
 טרעהעגרעטנוא טָאה רעצעמע זא ,קידנבָאה עריומ יװ ,ךיז טקוקעגמורא
 -אב םענופ ןכאוופוא ןיא ןטלאהעג טשרע טָאה סאג יד .ןעקנאדעג עריא
 ,רעגניפ ץיּפש יד ףא קידנעייטש ,טָאה עקשטיטלא ןא .ףָאלש ןקיטכאנ
 ץלא ןוא ןדָאל עטכאמראפ יד ןופ טנערּפ םענרעזַײא םוצ ךיז ןגיוצעג
 ןבָאה ןשטנעמ עטערומכראפ עכעלטע .ןעגנאלרעד םיא טנעקעג טינ
 -רע זיא ןעצ רָאי א ןופ עלעדיימ א .טעברא רעד ףא ,קיטנעק ,טלַײעג
 -ראפ עלעדיימ סָאד, .טנעה יד ןיא לגירק םענעמייל א טימ ןפָאלעג ץעג
 טכארט א עקלייב טָאה -- ,"עמאמ עטעגראהרעד א עדאווא טציא טַײב
 טײטש עלעדיימ סָאד יוזאיו ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז ,ןָאטעג
 ךלימ עלעשעלפ א טקור ןוא לטעב שרעדניק א רעביא ןגױבעגנַײא
 ,לכלַײמ קידנכוז ןײילק א ןיא ןביוא ןופ עקסָאס רענעמוג א טימ
 םורא ןדנובראפ רעפַײטש גנוגעוואב רעשיגרענע ןא טימ טָאה עקלייב
 -פעשאב א ןופ טָארט ןלענש א טימ ןייג ךיז ןזָאלעג ןוא לכיט סָאד ּפָאק
 ,לריוג ןדנילב םעד ןגעקטנא ןשטנעמ ןטקיט

8 

 -רעמוז-ףָאס ןדלימ א םענייא ןיא .טַײצ רָאי א ןעגנאגעגכרוד זיא'ס
 טָאה יז סָאװ ,טָאטש רעד ןיא טרעקעגמוא עקלייב ךיז טָאה גָאט ןקיד
 טנערבעגּפָא קראטש ןעוועג זיא םענָאּפ ריא .ןזָאלראפ טלפייווצראפ יוזא
 -אבמוא עכייוו יד ןריולראפ ןבָאה ענַײז ןכירטש יד ןוא ,ןוז רעד ןופ
 ןוא רעלופ ןרָאװעג זיא רוגיפ ריא .טנגוי רעִירפ רעד ןופ טַיײקטמיטש
 א ןזיוואב ךיז טָאה ןגיוא עיולב עקירעיורט יד ןיא .רעטמערופעגסיוא
 גנאל זיא יז .טַײקרעכיז ןוא טַײקנסָאלשטנא ןימ א --- קורדסיוא רעַײנ
 רעד ןיא ָאטעג רענעזעװעג רעד ןופ ןסאג יד רעביא ןעגנאגעגמורא
 -ַאֹּפ טנאקאב ןייא ןייק .טָאטש רעטַײרפאב רעטמארעגפוא-קידװעטמָאי
 ןטיירב םוצ ןעגנאגרעד זיא יז ,דָיי רענעבילבעג ןבעל ןייא ןייק ,םענ
 -טנא .סאג א ןגיוצעג קַיור ךיז טָאה םיא ייבראפ ,רעיומ ןקיקָאטשיײװצ
 ענרעצליה עטזָאלרָאװראפ ייר א ןיא ןענאטשעג ןענַייז רעיומ םעד ןגעק
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 רעקיבלעז רעד ףא רעטצנעפ יד טימ טקוקעגסיורא ךיוא ןוא ךעלזַײה
 ןענַײז סע ןכלעוו ףא ,טָארד ןייק ייז ןשיוצ רעמ ןעוועג טינ זיא'ס .סאג
 ףא ,ָאד טָא .עטקינַײּפעג ליפיוזא ןופ ןקילב עקיטשרוד יד ןעגנאהעג
 רעד ןוא ָאטעג ןשיווצ םיוצ רעד ןלאפעג ןעקלייב ראפ זיא ,טרָא םעד
 ןשיסור םעד ןעגנאגעגכַאנ עטפעשיקראפ א יװ יז זיא ָאד טָא .טָאטש
 טָאה -- ,טעוועטאר, .עציײלּפ רעד ףא עטאל רעלעג רעד טימ שטנעמ
 "!טעוװעטאר ףענאדנופ סיורא ךימ טריפ -- ,טעשטּפעשעג ןאד יז

 זיא שטנעמ רעשיסור רעד רע ,טסוװעג טציא ןיוש טָאה עקלייב
 ןשינאזיטראּפ םעד ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ווָאראכאז עינאוו .ןעוועג
 -רעד טנװָא ןצנאג א לָאמניײא טָאה ,ריא ןופ רעטעּפש סָאװטע דאירטָא
 -ילק עידָאלָאװ טנַײרפ ןטסטנעָאנ ןַייז ןגעוו גנוקיצנא טימ ריא טלייצ
 ןופ רעדירב עכעלקילגמוא עריא זא ,טסּוװעג ןיוש יז טָאה טציא .ווָאמ
 ףא גנוריצ רעייז ןופ ןטשער יד ןעידָאלָאװ טיורטראפ ןבָאה ָאטעג רעד
 טנעה ענַײז ןיא זא ,טסוװעג טָאה יז ,רענאזיטראּפ יד ןבעגוצרעביא
 ראפ ןוא ,רעװעג טימ סנגָאלשעגּפָא ,טלעג שישטַײד ןגעלעג טפָא זיא
 עקאט ןטנעמאקידעמ עטסקיטיינ יד ןפיוקנַײא רע טגעלפ טלעג םעד
 ןבעל סָאד זא ,טסּוװעג טציא ןיוש טָאה עקלייב .עפוג ןשטַײד יד אב
 ןעוועג םישָאדאכ עכעלטע זיא סָאװ ,עידָאלָאװ ןקיור ןקיטומטוג םענופ
 .דרעווש א ןופ ץיּפש ןפא ןעגנאהעג קידנעטש זיא ,ןאמ ריא

 ךיז טָאה ,ןשטַײד יד ןופ ןרָאװעג טַײרפאב זיא דנאלסורסַײװ ןעוו
 טָאה רע זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה יז .ןעידָאלָאװ ףא טגערפעגכָאנ עקלייב
 -עג ענעשעק ןיא ריא אב זיא טציא ןוא ,טָאטש-טרובעג ןַײז ןזָאלראפ
 ,ווירב א םיא וצ ןגעל

 -ָאלָאװ ,טנגעגאב ריד טימ ךיז רימ ןבָאה טַײצ רעטכעלש א ןיא
 -סיוא טאהעג טָאה עביל רעזדנוא -- ,ןבירשעג עקלייב טָאה --- ,עיד
 -אק אזא ןעמוקעגרָאפ זדנוא אב זיא ראפרעד ,סעניויסינ ליפוצ ןייטשוצ
 ןעועג זיא עמָאטסימ .טינ סענַײט ןייק ריד וצ בָאה ךיא .עפַארטסאט
 -עג ךיז טסָאה וד יװ ,יוזא ןריפ ךיז טסלָאז וד ,ךאז רעד ראפ קיטיינ
 טגלָאפראפ ,דניק-ָאטעג ןקָארשרעד א ןעוועג ןיב ךיא ...ךיא רעבָא .טריפ

 רימ ַײז ָאט .ןשטנעמ ןשיװצ יורטוצמוא ןוא סאה ןופ טקינַײּפראפ ןוא
 ןוא ןטיה יז לעווכ .קילייה זיא ריד וצ עביל ןַײמ !עידָאלַאװ ,לכיומ
 רעדיוו ךיז ןלעװ רימ ןוא ןטכאלש יד ןקידנע ךיז ןלעוו'ס זיב ןעווָאכ
 ."ןענעגעגאב

 זיא ןוא סאג טַײז רעטייוצ רעד ףא ןעגנאגעגרעבירא זיא עקלייב

 טָאה יז .רעיומ ןקיקָאטשיײװצ ןטנאקאב םעד ןופ רָאדירָאק ןיא ןַײרא

 סיורא זיא ןוא ,סטכער ףא סָאװ ,לריט עניילק סָאד ןָאטעג ןפע ןא ליטש

 -סיורא ,לטסעק-טסָאּפ א וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז .ןָאיאר ?ןשירא, םעניא
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 א ןיא טריסערדא ןעוועג זיא סָאװ ,ווירב םעד ענעשעק ןופ ןעמונעג
 -ראפ ןענאטשעג עלַײװ א זיא יז .טָאטש רעטנאקאבמוא רעבָא ,רעטנעָאנ
 ריפ א ,טַײהנגעלראפ ןיא יװ ,טָאה יז .טנעה יד ןיא ווירב ןטימ טכארט
 ןוא ןרעטש ןרעביא טנאה רעטכער רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ןָאטעג
 ןא טימ יז טָאה ךָאנרעד .לטסעק-ווירב ןיא לווירב סָאד טזָאלעגּפָארא
 -יקאב ןיד ריא ּפָארא ףא ןטניה ןופ ןָאטעג יצ א גנוגעוואב רעשיגרענע
 טימ זיא ןוא ,סאּפ םענרעדעל ןטיירב א טימ טלטראגעגרעטנוא ,לדמעה
 ,לייט ריא וצ לאזקָאװ ןפא קעווא טירט עשלבצנאמ עטסעפ

 -מוא עידָאלָאװ ךיז טָאה גָאט ןקידרעמוז-ףָאס ןדלימ ןבלעז םעד ןיא
 סעקלייב ךָאנ ןזָאלראפ טָאה רע סָאװ ,טָאטש-טרובעג ןַײז ןיא טרעקעג
 ףא ךיז ןדלעמ טינ ראפ .טכוזעג ןשטַײד יד ןבָאה ןעקלייב .ןייגקעווא
 -עג ךיוא זיא עידָאלָאװ .ףָארטש-טױט טמוקעג ריא טָאה טעברא רעד
 א ףא ןטלאהאבסיוא טַײצ א טזומעג ךיז טָאה רע .קיטכעדראפ ןרָאװ
 ,טָאטש יד ןזָאלראפ ןצנאגניא ךָאנרעד ןוא טרָאּפסאּפ ןדמערפ

 -יטש רעד ףא םייה ןַײז וצ קעווא לאזקָאװ ןופ ךַײלג זיא עידָאלָאװ
 געו ןצנאג םעד ןוא ,לענש ןעגנאגעג זיא רע .סאג רעשיטָאטשַײב רעל
 טָא .עקלייב םיא ףא טראוו םייה רעד ןיא זא ,טכודעג םיא ךיז טָאה
 עפירקס א טינ עליפא לָאז יז ,ריט יד ןענעפע קיטכיזרָאפ רע טעװ
 טינ לָאז עקלייב ,רעמיצ ןיא ןענעוונאגנַײרא ליטש ךיז טעװ ןוא ,ןָאט
 קיטסאה ךיז יז טעװ ,ךיז ןבעל ןעזרעד גנילצולּפ םיא טעװ יז .ןרעה
 -ראפ טעװ יז .דיילק ןעיולב ןטאלג ריא ןיא ןגעקטנא םיא ןבייהפוא
 ,ןכאלעצ קיכליה ךיז טעװ ,זדלאה ןַײז םורא טנעה עניד עריא ןפראוו
 ןעמענַיירא טעוװ רע ןוא .קירעיורט ןבַײלב ייברעד ןלעװ ןגיוא עריא ןוא
 ,ןשוק גנאל ןוא ענַייז ןיא טנעה עריא

 ןוא ,ןפָא ןעוועג זיא ריט-ןסיורד יד .םייה ןַײז וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע
 רעקיזָאד רעד ןופ ןָאטעג עייוו א ןעידָאלָאװ ףא טָאה רעקפעה אזא טימ
 טלָאװעג טינ ןיוש ךיז טָאה'ס זא ,ריט רעטלארּפעגרעדנאנאפ-טיירב
 םעניא ,ךיק ןיא ,זיוהריפ ןיא ןַײרא זיא רע .לעװש יד ןטערטרעבירא
 ןייק ןבילבעג טינ ָאד זיא'ס .טסוּפ ..ןטייוצ םעניא ,רעמיצ ןטשרע
 ענעטפאהעג עסַײװ ןיא סנשיק ןופ ,טעב רענלקינ רעטייוב רעד ןופ ןעמיס
 ,סעפעג קידנעקנאלב ןופ ,ךעלטעוורעס ןוא סעּפאק עסַײװ ןופ ,ךעלכיצ
 טלמאזעג םאזגרָאז יוזא טָאה עינעשז עמומ יד סָאװ ,ןעמעלא םעד ןופ
 ןשטַײד יד ןבָאה ץלא סָאד .ןוז ןקיצנייא ריא ראפ ןבעל ןצנאג ריא
 ,בוטש רעקיטכעדראפ רעטסוּפ רעד ןופ "טריזיווקער,

 טלא ןא ןענאטשעג זיא ָאד .ךיק ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה עידָאלָאװ
 -ראפ אזא רעהא ךיז טמענ ןענאוונופ, .לטעב ןרעזיײא טרעוואשזראפ
 ןיא ייז אב סע טָאה רע -- ,טרעדנּוװראפ ךיז רע טָאה -- ,?שינעעז
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 טינ םעד ןגעװ רעבָא ךיז טָאה'ס .טקרעמאב טינ לָאמנייק רָאג בוטש

 דנאר ןטראה ןפא טצעזעגקעווא רעדימ א ךיז טָאה רע .ןטכארט טלָאװעג

 סָאד ןסקאוועגסיוא רעדיו דלאב זיא ןגיוא ענַייז ראפ ,לטעב םענופ

 ,רָאה עניורב-ךעלטיור ןוא ןגיוא עיולב עקירעיורט יד טימ לדיימ עשידִיי

 עקיטולב יד ףא ןריולראפ ןוא ןענופעג קילעפוצ יוזא טָאה רע סָאװ

 ,עמָאכלימ ןופ ןגעוו
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 םעוויר לקנאי
 רָאפ ןצעז רימ

 טימ ,םעליוא ןקידנריצאּפש-טכידעג םעניא טגעוואב ךיז טָאה טיש
 טָאה קילב ןַײז ןיא ןוא ,רעטנעצ ןופ עַידעי א ףא טראוועג דלודעגמוא
 יד רעביא טמָארטש טעברא-ייטראּפ יד :קערש ןוא דיירפ טשימעג ךיז
 -מוא רענעטלאהעגנַײא ןא טימ רע טָאה ...עיצאריּפסנָאק ןופ ןצענערג
 :טנאלּפעג ןוא טראוועג טַײקַיור

 ענלצנייא יד וצ .טנעה יד ןיא ןרעוו ןעמונעגניירא זומ טעברא יד --
 .ףָאס א ןרעװ טכאמעג זומ םירייואכ עקיציה ןופ ןעגנוטערטסיורא
 .,ןּפָא-ָאטס



 -נעקנאדעג ןַײז ןסירעגרעביא טָאה ליּפש-ןקילב עטגנערטשעגנָא ןא
 ...םוא ןשטנעמ ךיז ןקוק טכאדראפ טימ .גנאג

 -ָאגעצ עכעלטע טימ ריּפאּפ-ןזליג לציּפ א ןבילבעג זיא ןעמִיאכ אב
 :רעטרעװ ענעס

 -רע רעד ןיא זיא גָאט-טעברא ןקַיָאשטכא םעד ןגעק ץעזעג רעד;
 ןרעו רע טעװ דנאטשרעדיוו ןקראטש א ןָא .ןעמונעגנָא גנוזעל רעטש
 ,"קיירטש םעניימעגלא ןא וצ טיירג .טקאפ א

 -כעלגעמ עלאגעל יד רעבירא טסקאוו גנוגעוואב יד זא ,ראפעג יד
 טָאה טעּפמיא ןרעקראטש ךָאנ א טימ .ןקָארשעג טינ ןיוש םיא טָאה ,טַײק
 .טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז רע

4 

 "ירפ א ןסָאגעגנַײרא ךיז טָאה ןבעלירעטעברא ןרעווש םעד ןיא
 קראטש ךיז זיא ץעזעג ןגעק עינאּפמאק יד -- םָארטש רערעטנומ ,רעש
 ןרעװ .ךעלעקניוו עטסנפרָאװראפ יד ןופ ןשטנעמ ךיז ןעִיצ .ןסקאוועצ
 .רעטעברא ןופ טלופרעביא ןענייראפ

 ,טנאיצילָאּפ א -- טימ רעד ןיא .גנולמאזראפ א ףא טדיז ןוא טכָאק...
 רע .עיצקארפ רעטיור רעד ןופ רעייטשרָאפ א -- ענובירט רעד ףא
 טמוק רע ןעוו .גָאט-טעברא ןקִיָאשטכא םעד ןפאשּפָא םעד ןגעק טדער
 םעניימעגלא ןא וצ ןפור ,עקניל סעמע יד ,רימ, :רעטרעװ יד וצ
 ;רענדער םוצ טנאיצילָאּפ רעד ךיז טדנעוו ,"קַיײרטש

 ..!?ָאקסיווזאנ עיקסנאּפ --
 עקמיולש סיורא טמורב ---..!םיא גָאז קנערק עטוג א ,קנערק א --

 .םעליוא ןקיּפעקליפ םענופ
 טרעוװ ,ענובירט רעד וצ עזגור טימ טנאיצילַאּפ רעד ךיז טסיוטש

 עקראטש עטיירב יד ןעקמיולש אב ךיז ןגיוו ,גנורעדורפוא עקראטש א
 ;סעציילּפ

 ?ּפערט יד ןופ םיא ןשטילגּפָארא --
 ןטזיורבעגפוא םעד ןַײא םיוק טלאה .ענובירט יד קיציא טזָאלראפ

 ןעגנולמאזראפ ןרעוו .רעיױט ןוא ריט ךרוד ןשטנעמ ןראּפש .םעליוא
 .ןענורעצ

1 

 ןּפאכ ,ןעלמערד ןוא רעטכעוו-טכאנ ןציז ןרעיוט ןיא עטקוראפ ףיט

 ךיז טדניצ סעּפע :ךיז טכוד סע .רעטַיײװ ןעלמערד ןוא ןצענעג ,ףוא ךיז

 ,סָאװ קידנסיוו טינ ןעשטּפעש ןּפיל .קנאדעג א ייז ןיא טשעלראפ ןוא ןָא
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 ...קנאדעג םענעדנובעגנָא ןא ןעַײקעצ ןענָאק טינ ןוא ןעַיק ןטלָאװ ייז יו
 :זומ רענעבירשעגרָאפ א טכעטש'ס

 !טיה ,טינ ףָאלש --
 :טמורב ייז ןיא ץעמע ןוא
 ?טלעוו עדמערפ א ןטיה וצ זיא סָאװ ...טלעוו עדמערפ א --
 ךעלרָאּפ עגנוי םורא ןבעווש שינרעטצניפ-טכאנ רעליטש רעד ןיא

 טימ עטליפעגנָא .ךעלטעלב עסַײװ טכאנ רעצראווש רעד ןיא ןטיש ןוא
 ,ןדניוושראפ ןוא ןטיירּפשראפ ,ייז ןּפעלק ,דיירפ

 -פוא ןעגנאגעגמורא גנאל ךָאנ ןענַיײז ןטאטשראוו ןוא ןקירבאפ ןיא
 -טסעטָארּפ עטכידעג א טבעוועג ךיז טָאה'ס ןוא ,טנאה-וצ-טנאה ןופ ןפור
 ,וויסאּפ ןזיוועגסיוא ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה'ס ,גנומיטש
 רעווש ךיז טָאה ,עסיפט ןופ סיורא גנאל טינ זיא סָאװ ,ןיקטָאלּפ ךיוא
 :טכאמעג ךעלביוט ןוא ןגיוצעג

 ..!ןָאט סעּפע ןלעוו ךיוא טלָאװ'כ --
 ;טגיילעג טינ גנוטכא ןייק םיא ףא ןעמ טָאה
 ...ןגָאלשעג ןעמוקאב קינייװ סעּפע ןוא ןסעזעג גנאל טינ זיא רע --
 ןעמ טָאה קידלודעגמוא .טּפעשרעד טליפרעד ךיז ןבָאה קיציא ןוא םִיאכ

 -ּוושעגפיונוצ ךיז עטדערעגפוא ןייק טינ ,ןטייווצ םעד רענייא טכוזעג
 ךיז טָאה דלאב ןוא ,רעטרעוו טימ יװ ,ןקילב טימ רעמ טדערעג .ןעמ
 :סולשאב א טגעוװואב שירפ ,קידעבעל יװ ,ןעמעלא ןשיווצ

 יד ןעמיטשאב לָאז סָאװ ,ץנערעפנָאק א ןפורפוא .ץנערעפנָאק א --
 ,קיײרטש ןופ םרָאפ

 -אבעלאב .ןטרָאג-טָאטש םוצ ךיז טיצ םעליוא רעשיטאבעלאב רעד
 ןופ :גָאט ןופ לקאכאס םעד ןריפרעטנוא ןעמ טקידנע עטסנרע-שיט
 ענענָאטראפ קידסעדיוס ייז ןקרעמאב .ןיהא יירד ןוא רעהא לדניווש
 -- "קיוװעשלָאב; ;טרָאװ סָאד ןּפיל ערעייז סאק טימ ןפור ,רעטעברא
 .רעדנאנאפ ךיז ןעייג ןוא

 -אּפש ןופ ןשטנעמ ןגיוצעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןסאג עסיורג יד רעביא
 ןייק ןיוש ךיז ןבָאה לסעג-רעטעברא םענעפרָאװראפ םעניא רעבָא ,ריצ
 םִיאכ .רעטיה יד רָאנ ךיז ןגעוואב קיטכיזרָאפ .ןעזעג טינ ןשטנעמ
 טסקאוו ןוא טלארטש םיא ןיא .ןטייווצ םענופ םערָא םעד טסעפ טלאה
 רעמ ןוא רעמ ךיז ןטכעלפ קַײרטש םוצ ףור םעד םורא .דיירפ א
 -נירטראפ טעװ ןשטנעמ עטזיורבעגפוא םאי א ןוא -- ,טָא-טָא .ןשטנעמ
 ,טלעוו עטלא יד ןעק

 ןטלאהאב ייז .רעצעמע םאזגנאל ךיז טכַײלש טַײװ רעד ןיא ,ליטש..
 -טָאלּפ טייג ,רעכעלטיירב ,רעקירעדינ א .סיורא טקרעמאבמוא ןקוק ,ךיז
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 טנָאמרעד ןוא ךעלזַײה יד ןופ דנאר םאב טירט עכייוו ,עליטש טימ ןיק
 רֶע טלעטש טָא .טעברא רעשיטכאנ ןופ ךיז טיצ סָאװ ,ץאק א ךיז טימ
 -אב רעקידנרעול א ןיא סיוא ךיז טיצ זדלאה רעקירעדינ ןַײז .ּפָא ךיז
 .טדניוושראפ רע --- ןוא גנוגעוו

 ןא .טפול רעד ןיא ןטלאהראפ גנאל ךיז טָאה ןגַײװש קידוועדייר א
 -ראפ טָאה ףָאלעג ןטגנערטשעגנָא םענעטלאהעגנַייא ןא ןופ גנאלקּפָא
 -פיונוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ךעלסעג עלא ןופ .טַייײקליטש-טכאנ יד טשיוט
 דלאב ךיז טָאה ןעָאלט ןופ טָארט ןקיכליה א טימ .ןטנאיצילָאּפ ןסיג
 ץלא ךיז ןבָאה ןקילב .עירעמראדנאשז-רעטַײר ענכאמ א ןסירעגנַײרא
 .ןדנוצעג עזגור ןיא רעמ

 ןוא טַײװ .סיפ עשיראדנאשז רעטנוא ןעּפירקס ּפערט ענרעצליה..
 ךיז טגָארטעצ לאטראווק-רעטעברא ןקידנפָאלשידימ םעד רעביא טיירב
 ןופ ןלאפ רעש א יװ ,ןטַײװרעדנופ ּפָא טכליה סָאװ .,ירעסיש א
 ןדרעוװש סיוא ךיז ןשימ גנוטכעלפראפ רעקידנסע ןא ןיא .רעטערב
 -טנעמ ערעווש ,םיפוג עצנאג ןוא רעדילג ,ןרעװלָאװער ןופ ךעלטנעה
 ךָאנ .ןרָאּפש ןופ גנאלק ןוא דרעפ ןופ ןכריפ טימ --- ןעיירשעג עכעלש
 ןופ גניר ןטכידעג םעניא .סאג רעד ףא ןענַײז עלא ןוא -- עלַײװ א
 ּפָאק רענעטלָאּפשעצ סקיציא יו רעמ רָאנ .ץנערעפנָאק יד -- ןראדנאשז
 :שירעלעפאב ךיז טרעה דלאב .סיורא טינ טקוק

 יד יוװ ,ךיג יוזא גיוא ןופ ןדנּוושראפ ןרעװ עלא ןוא -- !שראמ --
 ךיז ףַײטש קירוצ ןוא ןעמעלא ןעגנולשראפ ,ןטלָאּפשעג ךיז טלָאװ דרע
 ,,,ליטש-אש ןוא ןעגנאגעגפיונוצ

 טָאה סָאװ ,ןגער ןקראטש א ךָאנ יו טליפעג ךיז טָאה טָאטש יד
 -עג קירעגַײנ טָאה םעליוא רעשיטאבעלאב רעד .טקנעװשעגּפָארא ץלא
 רעטערב-ליד עטליופעצ ּוװ ,עריד-םעדיוב רעטרעטשעצ רעד ףא טקוק
 -עגפיונוצ עּפוק א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה ץלא ןוא ,טצראטשעגסיורא ןבָאה
 לאטראווק:רעטעברא םענופ ןעיורפ .ןכאז עטרעטעמשעצ ,ענעפרָאװ
 טינ יידעק ,רעמענעּפ יד ןטלאהאבסיוא ןוא טנעה יד ןכָארבעג ןבָאה
 רעטעשזדנָאלבראפ א יװ .םזינומָאק ןיא טכאדראפ ןייק ךיז ףא ןעִיצוצ
 טנָאקעג טינ ךיז םענייק טימ ןוא טָאטש ןרעביא טבעוושעג םִיאכ טָאה
 ,רעטנעצ ןיא ןגָאלשעג טָאה טנאה עשירָאטאקָאװָארּפ ,עטינעג א .ןלייט
 ןבָאה .גנוגעוואב רעשיטסינומָאק רעקידנכאוופוא רעד ןופ ןצראה ןיא
 טלָאװעג ,ןקילב עטקערטשעגסױא טימ טרעיולעג ,טקוקעג רעטעברא
 ןלעטשּפָא ןגעלפ .ןעשעג זיא סָאד יוזאיוו ,ךיז ןסיוורעד ,טרָאװ א ןּפאכ
 א ןעגנילשּפָארא ןוא ןגערפ ןגאוו טינ ,ןקילב יד טימ ןטעלג ,ןעמִיאכ
 .ןעשעג זיא סָאװ ,םעד רעביא סָארדראפ ןקילאג ןרעטיב
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 יו ךיז טָאה עקמילש .טגאוועג טָאה עסאמ רעד ןופ רענייא זיב
 ;ךיז טנָאמרעד ,טעילוטעגוצ

 ןגָאלשעג ןעמוקאב קיניײװ ןוא ןסעזעג גנאל טינ
 :טגערפעג ךיז יוזא רע טָאה
 ..?עכָאלעמ סניקטָאלּפ טינ סָאד זיא --
 טימ .ןּפיל ענַייז וצ טפעלקעגוצ ןבילבעג טכאדראפ רעד ןיוש זיא

 -עגּפָא םִיאכ ךיז טָאה .טגָאזעג סָאד רע טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעמעוו
 .טלעטש

 ?טסעפ סָאד ןעמ טלעטש יו ...רעשפע ---
 "אב טַײקַיורמוא רענעטלאהעגנייא טימ ,טצוּפעגסיוא ךיז טָאה םִיאכ

 טדנעוועג זיא קילב ןַײז ןוא .סאג רעטסנעש רעד רעביא ךיז רע טגעוו
 וצ טַײצ ןופ .עוויזנעפעד רעד ןופ זיוה סָאד -- רעיומ ןלעקנוט םוצ
 עכלעזא -- טַײקטעּפש רעד ףא טקוקעג טינ ,סיורא ןוא ןַײרא ןעייג טַײצ
 ןא עקשָארד א רעהא טגנערב עלַײװ עלא ,עטגנערטשעגנָא ,עכַײלג
 עצראווש ענַײז .קירוצ יצ א ךיז רע טיג גנילצולּפ .עמאד עטצוּפעגסיוא
 .ןטנאקאב א ןופ ןטָאש א וצ ךיז ןּפעלק ןגיוא

 !ןיקטָאלּפ ---
 :ליומ וצ ליומ ןופ ןעגנאגעג ןקירבאפ עלא ןיא זיא ןגרָאמ ףא
 !רָאטאקָאװָארּפ א --- ןיקטָאלּפ ---
 זיא טנאה עמייהעג יד :רעטסיירד ,רערעטנומ ןרָאװעג ןענַײז עלא

 רע .קידנעטש יװ ,רעקיורמוא ןרָאװעג זיא עקמיולש רָאנ .טקעדטנא
 -ביוטראפ רענעטלאהעגנַײא ןא טימ ןוא ןעמִיאכ וצ טראשעגוצ ךיז טָאה
 :טגערפעג טַײקטגערעגפוא רעט

 ?ןעניקטָאלּפ ןגיילקעווא ---
 ךיז טָאה רע רָאנ ,עגארפ יד טּפעלקעגוצ יו ךיז טָאה ןעמיאכ וצ

 .ןרעוו טוװורּפעג
 ...ךעלרעפעג טינ זדנוא רע זיא טציא --
 ?סָאװראפ --
 ...םיא טנעקרעד עמ זיב ךעלרעפעג סרעדנוזאב זיא עניוס רעד --

 ..!טגיזאב ןיוש טפלעה א ףא רע זיא ...םיא ןעמ טנעקרעד
 ,.?רעבָא --
 -אזינאגרָא יד ןקיטסעפראפ קירוצ ןעמ ףראד רעִירפ ..!קיטכיר --

 רעד אב ןוא ...ןרילראפ טינ גיוא ןופ רָאנ םיא ףראד עמ ?םיא ןוא ...עיצ
 ...טַײהנגעלעג רעטשרע

 ?ןטיירג ךיז ךיא לָאז ---
 !רעכיז --
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 ןַײז ךיז טיירג טקרעמאבמוא .טקעדעגפוא זיא טנאה עמייהעג יד
 יד ןעמ טכאמ ּוװ .לגנארעג ןסיורג םוצ טפור ,טנָאמ ץלא .גנוטכינראפ
 ?ןזָאלנַײרא לאפכרוד ןכָאנ דלאב טעוװ רעוו ?גנוציז עטשרע

 לינק א טימ לפיש א טגעוואב קיורמוא-דנליּפש טָאה ךייט רעד.
 ןוא ,גערב םוצ טקוקעגסיורא שירעגיז טָאה םִיאכ .ןשטנעמ עטפיטראפ
 ןיא ןגָארטראפ טָאה רעסאוו ןכעלגעוואב קידנעטש םענופ גנאלק א
 ;םורא ןטַײװ-טַײװ

 ..!רָאפ ןצעז רימ .רָאפ ןצעז רימ ---
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 ןאמטכעש ילע
 ויטָאמפעטס א

 ןטָאשעג ןַײש עטלאק טכאנ א טָאה רעדלעפ עטרעקאעצ יד רעביאש

 ןרעטש יד וצ םענָאּפ ןטניורבראפ ןטימ ּפעטס ןפא זיא בייל-םָארוװא

 "עג טָאה רע .ןַײרא טַײװ רעקידנרעטש רעד ןיא טקוקעג ןוא ןגעלעג

 ןוא ,טכוזעג ןוא למיה ןרעטיול ןרעביא ןגיוא עצראווש ענַייז ןפרָאװ

 "עג ןרעטש עקיצנייא ןוא ןזיוואב ּפעטס ןפא ךיז טָאה עלעראמכ א ןעוו

 :טיירפרעד בייל-םָארוװא ךיז טָאה ,ןעגנילש ןעמונ

 יד טימ רע זיא -- .ןגער א ףא ןפלעה טָאג טעו רעשפע ---

 ;ןבעגעג גנוטכא ןוא ןעגנאגעגכָאנ עראמכ רעד ןגיוא עטלא עצראווש



 .סעראמכ ךיז ןבַיילק עס ,ָאי --
 א ןוא ןגיוצעג סעראמכ ץעגרע ןופ ךיז ןבָאה למיה ןשיּפעטס ןפא

 דרעפ םענאלוב א ףא יו -- סעווכאר ןשיּפעטס םעניא ךיז טָאה טניוו
 םענאלוב םעד טָאה בייל-םָארוװא .ןגָארטעג עווירג רעטלטאּפעצ א טימ
 :טּפאלקעגנָא םיא ןיא טָאה ורמוא ןא ןוא ,טכארטאב טניוו

 ףכאמ עילאק טינ לָאז טניוו רעד זא ,בייל-סָארװא ,רָאנ עז --
 ,סעראמכ ערעווש טימ ןרָאװעג טרעגלאוועגנָא זיא למיה רעד רָאנ

 ןופ ךיז ןלעװ סעראמכ יד זא ,טאהעג עריומ ןיוש טָאה בייל-םָארוװא זא
 -ראפ ןגער רעד טעוו'ס ןוא ,ןלאפּפָארא ּפעטס ןפא ןוא ןטַײרּפָא למיה
 .ןייג ןרָאל

 רעטאלדוק רעסיורג א -- ןגעלעג "רעסייײװ, ןַײז זיא םיא ןבעל
 -עגסיורא ,ןסיראפ סעראמכ יד וצ ּפָאק םעד ךיוא רע טָאה --- ,טנוה
 ,טמעטעעגסיוא טָאה רע ןוא ,ןַײרא טכאנ רעד ןיא גנוצ ןטיור א טקעטש
 ...גָאט ןשיּפעטס םענופ ץיה יד ,*רעטַײװ, רעד

 -אעצ עגנאל יד ףא .ּפעטס ןרעביא טזָאלעג ךיז טָאה בייל-םָארווא
 וצ יוװ ןבָאה ייז ןוא ,טקוקעגסיורא זָארג-ןרָאק ןיוש טָאה ןטייב עטרעק
 ;טלכיימשעג ןבייל-םָארווא

 .!ןעז ןיוש וטסעוו ,ןגער ןטוג א רָאנ זדנוא ביג --
 טלָאװ רע יוװ ,טלקָאשעג ּפָאק ןטלא ןטימ ,בייל-םָארװא ,רע טָאה

 :טניימ ןרָאק רענעגנאגעגפוא רעד סָאװ ,ןענאטשראפ
 !לןגער א ףא טפלעה רעטשרעבייא רעד ןעוו ,סייוו'כ --
 ,טעוועקירבעג רעקינייװ ,ןרעװ רעליטש ןביױהעגנָא טָאה טניוו רעד

 -ראפ ץעגרע זיא ןוא ,דרעפ דימ א יװ ּפעטס ןרעביא ןפיול ןביוהעגנָא
 ;ןרָאװעג ןלאפ

 .ןעילוה טדימעגניײא ךיז --
 דלאב ןוא ןעזרעד למיה טַײז ןיא גנאלש עסַײװ א טָאה בייל-םָארווא

 זיא ,בײל-םָארווא ,רע ןעוו ,לָאמא .רענוד ןקיכליה א טרעהרעד עקאט
 רענוד א ראפ קראטש רע טָאה טלמעד ,ןעוועג רעלדנעה-לעפ א ךָאנ

 רעדָא ןופ ץעגרע ןרָאפעג ,ןעוועג געוו ןיא זיא רע זא .טאהעג עריומ

 רע טגעלפ ,ןעראמכ ךיז למיח םעד ןעזרעד טגעלפ רע ןוא דיראי א ףא

 :ןבַײרטרעטנוא ןאמרופ םעד
 !עיצנעב ,רעכיג --
 ופ טסּוװעג טָאה ,עלָאגעלאב רעטנוזעג רעד ,ראיָאב עיצנעב ןוא

 ןרענוד א ראפ עריומ טָאה ,בייל-םָארװא ,רע זא ,קנערק סבייל-םָארווא

 יד דרעפ יד ףא ןעמענ ,ןלעטשּפָא ךיז סעכָאלוצפא ,עיצנעב ,רע טגעלפ

 -םָארוװא ךיז טגעלפ ...ןדניברעביא סעקמָארטסָאּפ יד ,ןטכיראפ סעיילש

 :ןטעב בייל
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 ,"טסָאריס; ןיא ןַײז טינ רָאט ךיא ,עיצנעב --
 ..!עיצנעב ,ןגער א ןייג ךָאד טע'ס --
 :ןצראה ןפא ןגָאלק ךיז בייל-םָארװא טגעלפ ןגער א ךָאנ ןוא
 ,..ןגיילניירא דרערד ןיא ךימ ןלעוו סעדָאגָאּפ יד טָא --
 ןיילא רענייא ,ןענאטשעג ּפעטס ןפא זיא בייל-םָארוװא ןעוו ,טציא

 ,ןפָאלעגמוא טכאנ רעד ןיא זיא *רעסַײװ, רעד רָאנ ,ּפעטס ןשיטכאנ ןפא
 ןיא ,טרעקראפ ,ןקָארשרעד טינ ,בייל-םָארװא ,רענוד ןראפ ךיז רע טָאה
 -עגנָא טָאה ןגער א ןעוו ןוא ,טליּפשעצ ךיז דיירפ א טָאה ןפיילש ענַײז
 -ַאּפ סָאד ,ןענאטשעג גנאל טרָא ןייא ףא בייל-םָארוװא זיא ,ןסיג ןביוה
 :ןביילג טלָאװעג טינ ךיז ןוא ,ןסיראפ למיה םוצ םענ

 ..?ןגער רעסעמע ןא ,עקאט --
 דרָאב עטיירב ןַײז זיב ,ןענאטשעג גנאל יוזא ,בייל-םָארווא ,רע זיא

 רע זיא ,ןעּפאק ריא ןופ ןבױהעגנָא ןבָאה סנּפָארט ןוא ןרָאװעג סאנ זיא
 ןגער רעד .קעווא טריד רעטיוברעד-טינ רעד וצ טירט ענעדירפוצ טימ
 ךיז טָאה .ּפעטס ןשיטכאנ ןרעביא ןלאפעג רעווש ,טעּפילכעג טָאה
 א טימ ןוא טלעטשעגּפָא ריט רעד ןבעל עלעסיב א ךָאנ בייל-םָארווא
 ..טקוקעג עלכאנ ןַײז ףא קילביגענַײט

= 

 ןיוש טציז רע ,וועשיוט א ראפ בייל-םָארווא ךיז טנכער וועשִיי ןפא
 ןייק טינ ךָאנ זיא בוטש יד סָאװ ,ַײא .רָאי עטירד סָאד ּפעטס ןפא ָאד
 :טגָאז ,בייל-םָארװא ,רע .סיוא טינ טכאמ סָאד --- עטקידנעראפ

 א רָאנ לָאז .רעװלופ סָאש א טרעװ ןיוש זיא ןקידנעראפ יז --
 םעד לאטש רעד ןופ סיורא רע טריפ ראפרעד -- ..ןַײז שינעטערעג
 .ןּפעלשקעװא טלעוו עבלאה א ןָאק סָאװ ,שערעד

 'ווא אב עקאט זיא -- !לאטש עטוג א ןעמ ףראד םיא ראפ טָא --
 םיא אב ןעייטש דרעפ יד ;ץאלאפ א רָאנ ,לאטש ןייק טינ ןבייל-םָאר
 ?ןעד סָאװ -- ?וליווארּפ אפ,

 ייווצ יד טימ ,שערעד םעד סיורא ,בייל-םָארווא ,טכאנראפ רע טריפ
 עטאל רעסַײװ רעד טימ קישטַײהוב ןטיור םעד ,סעמייהעב *עשישטַייד,
 ,בייל-םָארוװא ,טייטש רע ןוא ,סעקשטאק יד טימ רעניה יד ,ןרעטש ןפא
 :טַײקשיטאבעלאב ןַײז ףא טקוק ןוא

 ןַײז ףא קידנקוק ,ךיז רע טכארט -- ,?סָאבעלאב א דיי א ןיב'כ;
 טריפראפ ,ןקוק םענופ ןָא ךיז טאז בייל-םָארװא זא ןוא .ןגעמראפ
 "ןסַײװע םעד טמענ ,ןַײרא לאטש ןיא סעמייהעב יד טימ שערעד םעד רע
 .עלכאנ רעד רעביא ךיז טזָאל ןוא
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 :טנגעגאב לכיימש א טימ םיא ןיז יד ןבָאה געוו ןפא
 ןיז יד ,ןעקנעדעג ייז --- ."ןסַײװ, ןטימ ,עטאט ,םוא טסייג וד ---

 טינ טָאה רע ,טאהעג טנַייפ טנוה א טָאה רערעייז עטאט רעד יװ ,ענַײז
 ,טנוה א טליב ץעגרע זא ,ןדַײלראפ טנַאקעג

 ןטיילגאב ןוא ,ןעגנוי ייווצ יד ,גנאל ייז ןעייטש -- ?טציא ןוא --
 ןטימ ןפערט םיא עניווָאנ ןייק טינ ייז ןיוש זיא'ס שטָאכ .ןטאט םעד
 :ייז ןעלכיימש ,םיא ןענעגעגאב ייז ןעוו ,ןגעווטסעדנופ רָאנ ,טנוה

 ,,?"ןסַײװ, ןטימ טינ רָאג ךיז טדיישעצ רע יוװ ,טסעז וד --

1 

 רעקידסעװכאר רעד .סיורא ןסיורד ןיא בייל-םָארװא זיא טכאנאב
 טָאה דרע רעטעראּפעצ רעד ןופ ,ןעקנורטעג טכאנ ןיא ךיז טָאה ּפעטס
 ענעשאוועגסיוא ןא זיא ןגער ןכָאנ ,ןגָארטעג ךעייר רעטכַײּפ א ךיז
 ,ךיז רע טָאה ;טנקירטעג ךיז טָאה ןוא ןעגנאהעג למיה ןרעביא ענָאװעל
 ןבייל םָארװא :טרעכייראפ ,טצעזעגקעװא דרערד ףא ,בייל-םָארווא
 בוטש ןיא סעּפע םיא ךיז טליוו עס ,ּפעטס ןטימניא יוזא ןציז ךיז טליוו
 טניז ןופ ;דרָאב רעטיירב ןַײז ףא ךיז טעטסָאר לכיימש א ,ןייג טינ ןיײרא
 טסייו רע .רעטניזעג ןרָאװעג רָאג רע זיא ,ןרָאװעג רעיוּפ א זיא רע
 ןייגאב ןיוש ךיז ןעק רע ,"עקשידאז, יד ןעמוקעגניהא זיא ןיהּוװ ,טינ
 ןשטיינק יד ןיא זיא טכאנ יד ,ּפעטס ןפא יוזא רע טציז ...סעופער יד ןָא
 םיא טעדיױה לטניוו גנוי שיּפעטס א ןוא ,ןענורעגניירא םענָאּפ ןַײז ןופ
 :טרעלקראפ ,בייל-םָארווא ,ךיז רע טָאה .דרָאב עצראווש יד

 רעלדנעה-לעפ א זיא רע זא ,גנאל ןיוש זא ,סיוא ךיז טזַײוװ םיא...
 ףא טגעלפ רע ןעוו ,קעווא ןרָאי ךאס א ןיוש ,גנאל ןיוש ןוא ,ןעוועג
 טעװערָאהעג ...סעכורעוואז יד ןיא ...סנגער יד ןיא ,ןרָאפמוא םידיראי יד
 ...רעטציא יו רעמ ךָאנ

 ;טינ טסייוו רע ,בייל-םָארוװװא ,ליטש יוזא ןציז רע טבַיילב
 ?לטעטש ןכָאנ ןעקנעב רע לָאז יצ --
 ,רעייז טינ טקנעב רע ,ןיינ
 -ערעג לָאז ּפעטס רעד ןוא ןענעגער לָאז למיה רעד ןעוו רָאנ --

 ...טכעלש טינ רָאג ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ןעקנעש ןשינעט
 לאטש ןיא שערעד םעד וצ ןוא ןביוהעגפוא ךעלעמאפ ךיז טָאה רע

 טימ ייז ןפָאלש רעמוז ןצנאג א .ןיז יד ןפָאלש "סעקשיוו, יד ףא .ןַיײרא
 לאטש רערעטצניפ רעד ןיא ,בייל-םָארװא ,רע טלכיימש .דרעפ יד
 ;ןיײרא
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 ּפעטס ןפא ָאד ןטלָאװ ייז יו --- טוג ןטעברא ,רעדניק עליווו --
 טלאק ןייק ןיא טנאה ןייק ייז ןבָאה לטעטש ןיא ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג
 ךיז ןליו רעטכָאט רעד טימ עטלא יד ..ןצענַײא טלָאװעג טינ רעסאוו
 ןלעװ ייז ,עשָאקשינ רָאנ ןבעגרעטנוא טינ גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ
 ...ןזומ

 םיא טגיילראפ ,רעבָאה לסיב א שערעד םעד בייל-םָארװא טישראפ
 ןופ ענָאװעל יד רע טבַײרט םעדכָאנ ,ייה לסיב א ןַײרא רעטייל ןיא
 ןיא טייג ןוא ,ןַײרא םיא ךָאנ דלאב לאטש ןיא זיא סָאװ ,סיורא לאטש
 ..ןפָאלש ןַײרא בוטש

4 

 -ילג סעּפָאנס טָאה ןוז א ,טענילכראפ ּפעטס םעד ןבָאה ןציה עסיורג
 יו ,ןעגנאז עלעג ןטָאשעג רעדלעפ עטנקירטראפ ףא ןלארטש עדנע
 ךיז ןטלָאװ ייז יו ,טלקָאשעג ץיה ןיא ךעלעּפעק ערעייז ןבָאה ,עקנארק
 :ןעגנאז יד ,ןטעב

 ...קנורט א טיג ...טנערבראפ ןרעוו רימ ...ןגער ןּפָארט א --
 -סארטעצ יד ףא ,ןעגנאגעגמוא עלכאנ ןַײז רעביא זיא בייל-םָארווא

 טָאה ,טנערבראפ טרעוו ןרָאק רעד יװ ,ןעזעג ,טקוקעג רעדלעפ עטעק
 ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ,טמעלקראפ םיא אב קיניײװניא
 ,טלעטשעג

 ןטימ רע טָאה -- ..גנונעפָאה יד ,עינאווערָאה יד ןלאפראפ --
 :טשיוועג ןרערט יד לברא םענעטנווַײל

 ..טניימעג ...ןלאפראפ ---

 ,טַײצ-טינש ןיוש זיא טָא ןוא
 רָאנ ,ףורא רעדלעפ יד ףא ןיז יד טימ בייל-םָארווא זיא סעסָאק טימ

 -רָאט יורטש ענעדלָאג עקירעדינ -- טנערבראפ ,ָאטינ זיא ןדַײנש סָאװ
 ,דרע רעטנקירטעצ רעד ןופ טעשט

 :ןפורעגוצ ןיז יד ,ןָאטעג ףרָאװ א עסָאק יד טָאה בייל-םָארווא
 ,שינעטערעג ןייק רָאי עטירד סָאד ןיוש ַאטינ !ךָאד טעז ריא --

 טסייו ריא ..ןיינ ?לטעטש ןיא קירוצ .ןבראטש רעגנוה ןופ טעוו'מ
 ..ןגָארקעג ביל טַײקשיטאבעלאב יד ,ּפעטס םעד בָאה'כ יװ ,טוג ץנאג
 ...רעבָא ,םעלא םעד טימ ןדיישעצ ךיז רעווש רעייז רימ זיא'ס

 יד טימ םענָאּפ ןלעג ןרעביא ,ןרָאװעג ןגיוושנא זיא בייל-םָארווא
 ןענַײז ןרערט ענַײז ןוא ,טלקַײקעג ןרערט ךיז ןבָאה סערָאזאר עפיט
 .ןעגנאז עטנערבראפ יד ףא ןלאפעג
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 :ןגיוא ענַייז ראפ
 םורא ךיז ןעיירד ןדִיי ...סטסוּפ א ,סקידיײל א ,עלעטעטש סָאד..

 ...עליטש ןוא ערומכ ךעלסעג יד רעביא

 -טנעעג טינרָאג םיא בָאה ייז .ןענאטשראפ ןטאט םעד ןבָאה ןיז יד
 יז ןבָאה ,ןעגנאגרעד ןצראה םוצ םיא זיא'ס ,טסּוװעג ןבָאה ייז ,טרעפ
 יד ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ןיילא ןוא ,ןציז ּפעטס ןפא יוזא טזָאלעג םיא
 ...ןעסָאקּפָא יורטש

* 

 יד ןוא טרעגלאווראפ למיה םענעקורט םעד רעדיוװ ןבָאה סעראמכ
 ,ּפָארא ּפעטס ןפא זיא ןגער רעטכידעג א ,טעוועקשיטראפ ןוז

 טימ שערעד םעד טָאה רע ,ןרָאװעג רעכעליירפ זיא בייל-םָארווא
 רעטַײװ זיא ןוא טריפעגסיורא עשאּפ רעשירפ רעד ףא סעמייהעב יד
 :קעווא עלכאנ רעד רעביא *ןסיײוװ, ןטימ

 ףראד עמ ..ָאטינ זיא עַירז ןייק רָאנ .ןרעקא "ראּפ, ףא טַײצ ןיוש ---
 ..ןבעג געט יד

 זיא ,ןעמוקאב עַירז עכולעמ רעד ןופ טָאה בייל-םָארווא ןעוו ןוא
 ,סיורא ּפעטס ןפא רעקא ןיא דרעפ ןטימ ,ןיז יד טימ רע

 םוצ גָאטראפ זיא בייל-םָארווא .ןסָאגעג ןגער א טָאה טכאנ עצנאג א
 ןטלּפענראפ ןפא ,למיה ןטעראמכראפ ןפא טקוקעג גנאל ,סיורא ּפעטס
 -לעפ עטייזראפ-שירפ יד ףא ,עלכאנ ןַײז ףא טקוקעג טָאה רע ;ּפעטס
 עכָארב א טימ ּפעטס ןקידעגָאטראפ ןראפ ןענאטשעג גנאל רע זיא ,רעד
 ;ןּפיל יד ףא

 ..עכָארב טימ ןוא לזאמ טימ ּפעטס ןיא ןסקאוו ןיוש לָאז --
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 ןאמביירש לעיכעי
 עכולעמ---עכָאלעמ

 ...םעלָאכ א ..?ןצנאגניא סָאװ סע זיא סָאװ ...ןבעל א טעמושזעגּפָא יא

 ...קיטַײרפ רעצרוק א
 א ךָאנ ,לסָאר ןקידרעפעפ א ךָאנ ןריפָאסָאליפ ,ןטַײל אב ,ןשטנעמ

 יו ,רעטלע רעד ףא טסע רעילָאטס ןעמכאנ בער ,עקשאמ לסיב טוג

 ןראפ זיא ןַײװ לזעלג א טעשָאּפ עליפא יצ ןפנארב לּפאק א ;עלעגייפ א

 -גאדעג עשיפָאסָאליפ ןכירק ,טרעקראפ ,םיא .םאס םענַײז ןגָאמ ןקנארק

 ןפא ףיוה ןיא ןיילא ןציז ָא-יוזא לָאמא טבַײלב רע ןעוו ,ּפָאק ןיא ןעק

 יװ ,טנעה עגנאל עטזָאלעגּפָארא טימ .דימ ןוא טקידיילעגסױא ,רעלעק

 ,דָאב א ךָאנ

 6 יש

 פי

 -,-4-= יי



 ןָאק עמ סָאװ ,ןקילגמוא ענעי ןופ סצ זיא ,טסעומשעגקירוצ רָאנ
 ריודעוו ךעליוה ריוד :רָאפ ןיוש סע טמוק יוזא .ייז רעביא רעבירא טינ
 רָאנ םיא ףראד עמ .ןריובעג ןרעו ןשטנעמ ןוא ןבראטש ןשטנעמ ,ָאב
 ָאד ןענַײז :עינָאלד רעד אב ,סע טסייה ,םענעריובעג םעד ,ןָאט ּפאט א
 ,רעדורב ,לבוה םעד ריד אנ זיא -- ןליונק עשירעילָאטס עטּפאלקראפ
 !רעטצנעפ וד ךאמ ןוא

 -ייו טלא ןיוש זיא סָאװ ,טַיײקשיראנ א .ךיז טקנעדעג טַיײקשיראנ א
 סָאװרָאנ טלמעד טָאה רע .עמאטסימ רָאי קיצכעז רעבירא ,לפיוו ךעס
 ,(סעקשזורטס יד ןרעקפיונוצ --- ןטעברא) רעטצנעפ ןטעברא ןבױהעגנָא
 ,דרעטצנעפ-עראמ-עסאק -- ערעסערג ,רעטצנעפ עשינאוואדלָאמ עטסָארּפ
 ןיא דליש יד -- למערירעטצנעפ ןעמורק ןטימ עקשאב רעד יײבראפ
 ךעלגנַיי-רעדייכ שאר א טימ ןשטאּפכרוד טכאנאב טעּפש ןגעלפ --- ןסיורד
 ,ךיז טייטשראפ ,םיא טָאה'ס .טנעה יד ןיא ךעלדנרעטמאל ענעקאבאק טימ
 עקיזָאד יד ןיא ךעלרעטצנעפ ענעטינשעגסיוא יד וצ ןגיוצעג רערעמ
 !יילאמ לקיטש קיכלימ א .רעדייכ יו רעדייכ רָאנ .סנרעטמאל-רעדייכ
 םעד ןָאט ךוזראפ א שטָאכ ,ןָאט סיב ןייא שטָאכ טלָאװעג ךיז טָאה ,ַײא
 -נצנאלג א ,ענעגָאװצעגסיױא ןא -- עטסָאבעלאב יד טגעלפ קיטַײרפ .םאט
 -ַאֹּפ ןלופ א טאטשראוו ןפא ןלעטשקעווא -- עטמאלפראפ א ןוא עקיד
 -רעוו עלא ,ךיג-ךיג ,ּפָא פאכ א ןבעג טגעלפ סָאבעלאב רעד .קעסעמול
 "?סָאװראפ ?ןיינ .ַײלאמ לקיטש א ןסע טסעװ ,ןעמכאנא :םענייניא רעט
 -ראפ ןסיװ טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,ןיינ --- זא
 סָאװ ,טַײקשיראנ א ,ךיז טקנעדעג טַײקשיראנ א .ןיינ סָאװראפ ,סָאװ
 .עמאטסימ רָאי קיצכעז רעבירא ,לפיוו ךעסייוו טלא ןיוש זיא

 .ןרעב יד יװ ,םינָאש םישיש ?אה ,טַײקינײלק ןייא --- רָאי קיצכעז
 ,ןענאשטּפָאט ,ךעלעקפאש ,ךעלשיט ,ןריט ,רעטצנעפ רָאי קיצכעז

 :ײלרעלָאק) קנעב ,ןקודנוס ,סעקטערובאט ,עמיודקוא ךעלטערבנשקָאל
 ,(קנעב-לוש ,קנעב-ןטרָאג ,קנעב-בוטש

 ,ןעוועלבוה ,ןעבולדסיוא ,ןצינש ,ןרעיוב ,ןגעז ,ןעריוו רָאי קיצכעז
 ,ןבראפ ,ןעיילק ,ןּפאלקפיונוצ

 ןוא .ןרָאפעג טינ טרָארוק ןייק ףא לָאמ ןייא ןייק ,ךיז לָאמ ,ןוא
 -סער ןטכער ןייק ןיא ןוא .ןאלּפָארעא ןייק ףא ןגיולפעג טינ לָאמנייק
 .ןגָארטעג טינ ,ןטַײל אב יװ ,סּפינש ןייק עליפא ןוא .ןסעזעג טינ ןארָאט

 -עלָא ,בַײװ קידנגַײװש א .סעטאמש טימ טעב קידנעּפירקס טלא ןא
 "זָאמ .ןקָאּפ .רעדניק טימ ,ערָאהנַײא ןייק ,בוטש עלופ א ,םעלָאשאהדָאה

 סָאד טניימעג ,בוטש עסיורג :ךעלבעטשכוב -- (שיװאדלַאמ) ער אמ"עסא ק 1

 ,.רעמיצ עקידװעטמָאי
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 ץעגרע ךָאנ ןעמ טגרָאב ּוװ :לָאמא .סעניטאלראקש םינימ עלא .ןעל
 ,סעקשזורטס יד טרעקראפ -- לָאמא ?סעבאש ףא לעמ-יושעּפאּפ עקָא ןא
 רעד ,ליטש ,אש :ךעלגנעהרָאפ יד ןגיוצראפ ,גיײצעג סָאד ןעמונראפ
 ןוא ןעגנאגעגקעווא) עמַאכלימ ןייא .!טינ רעטצנעפ ןייק טָאה ןגָאמ
 -לימ עטייוצ א .(רעצנאג א ןעמוקעגקירוצ םיסינ טימ ,טָאג ןעקנאד
 עקשטיטלא יד .(ןעזעג טינ רעמ ייז ןוא ןיז ייווצ טקישעגקעווא) עמָאכ
 ןא ףא ,דרע לגרעב א רעטנוא ,ןאשזידנא ןבעל ץעגרע טזָאלעגרעביא
 -עילָאואּפ א ןוא ןרעגַײװש א ןעוועג ןרָאי עלא) םעליוסעב ןשיקעבזוא
 .דיצ א !טרעהעג טינ רענייק ריא ןופ טָאה טרָאװ ךיוה ןייק .ןרעייג
 סעּפע ריא ןיא טליּפשעצ ךיז טָאה ,טַײצ-עמָאכלימ ,טלמעד .סעינָאק
 יז טגעלפ ,קירעפעלש ןוא ,ךעבענ ,קירעגנוה :ךעיוק ענשארטס ןימ א
 סָאװ ?ריא טייטש סָאװ, :ּפעטס ןפא רעבַײװ עלא טימ ןגירקסיוא ךיז
 ,ּפעטס ןפא .,ָא-יוזא "!רעַײפ ןיא ןענערב רעדניק ערעזדנוא ?ריא טציז
 רעד ןיא פרעס ןטימ ,גָאט ןסייה ןקוסעמ א ןיא ןלאפעגקעווא יז זיא
 ,עכַאּפשימ רעד ןיא לדנַײש סָאד ,רעטסע ,רעטכָאט ערעטלע יד ,(טנאה
 -עג ןיוש) ןשטַײד יד אב ,םעשאה-שעדיק ףא שעמאמ ,ןעמוקעגמוא זיא
 .ךעלקינייא ייוצ עטשרע יד :רעדניק ייווצ טימ ,לרעטסע ,ןאמ א טאה
 יסאי ןיא טעבראעג ןרָאי עלא .רעַײפ-םאלפ ,ןערב א ןעוועג זַײװלדיײמ
 עמָאכלימ רעד ווערע .ןסעזעג עליפא לָאמ רָאּפ א ,קירבאפ-בעוו א ןיא
 -יינש א ןיא סרעכאמ ןעוועג עדייב :טשערּפאק ןיא ןאמ ןטימ טניווועג
 טימ סופוצ .ךעבענ ,ךעלטעּפש םענָאּפא ,ךיז טריוקאווע .לעטרא-רעד
 ןסָאשעג סרעליוק יד ןבָאה םיא .טנעה יד ףא רעדניק ךעלציּפ ייווצ יד
 ,ןשטנעמ ןלייצרעד ,יז .דלאוו א ןיא ,רעטסעינד טַײז רענעי ןופ דלאב
 -ניק יד ןָא ןיוש .םורא רָאי א ןיא ָאטעג רעדאשרעב ןיא ןעמוקעגנָא זיא
 ,סעיטאג ,רעדמעה טעטאלעג ןוא טיינעג ָאטעג ןיא טָאה יז .ךיוא רעד
 ןוא רעדמעה עטעשַאּפ ןייק טינ ןעוועג ןענַײז סָאד זא ,סיוא ךיז טזָאל
 ,ןשטנעמ ןלייצרעד ,טריפעגסיורא יז טָאה עמ .סעיטאג עטעשָאּפ ןייק טינ
 רעד ףא ןָאטראק ןגיוב םענענָאטעגנָא ןא טימ ,טָאטש ןטימניא ןעגנעה
 רעד רעטנוא יז טָאה'מ *!רענאזיטראּפ עלא טימ ןַײז טעװ יוזא, ;טסורב
 א ןָאטעג לטערובאט סָאד ןוא לטערובאט א ףא טלעטשעגפורא עִילט
 ,לטערובאט שירעלָאטס ,סַײװ א .סיפ עריא רעטנוא ןופ ריפא ּפוטש
 טינ טייג ,ןעינעשז ,רעטכָאט רעטסקידלטימ רעד .(ןשטנעמ ןלייצרעד
 זיא .לָאמ ןטרעפ םוצ טאהעג ענעסאכ ןיוש טָאה) קע ןא ןוא ,ןבעל ןיא
 ,טינ דניר ןייק ,טינ דניק ןייק .טנעקמישט ןיא ץעגרע ןעניווװו ןבילבעג
 עדארג ןיוש ךימ טגעמ ריא; :לווירב א ןיַײרא לָאמא-לָאמא טביירש
 -נאד ,ןיוש עז'כ -- ,ןגינעגראפ ןטאט ןטלא םעד ןָא יז טוט --- ,ןקוקנָא
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 וצ ןעמוקעגכרוד ךיז טלָאוװכ .ןןעמאמ רעד ןופ רעטלע סיוא ,טָאג ןעק

 .!ענייא טלעוװ ,יט ,ךע ("..טעשַאּפ ךיז ךיא םעש .,ךַײא

 -ורב ,וטסכאמ סעּפע ?אה ,טסקידניז ןוא טסציז .ןעמכאנ ,עפ --

 .ןבשזעכ ןשרעדַײנש א וצ ,ןבעל-רעד

 .עבארעדא ?רעגייטשא --

 טסציז .עיסנעּפאה םיױי .רעטפלע רעד ,ךיז טכאד ,זיא טנַײה ---

 !ןייש טינ .טסצכערק ןוא ןָאילאטשטָאּפ ןפא טסטראוו ןוא

 רעטציא עלילָאכ ךיא בָאה עזאה:םעליוא לסיב םוצ .ייג ,ייא --

 ,טשינרָאג

 ןיילא ךָאד טסגעלפ !קורעילַאטס ?וטסליו טעבאה:םעליוא ,ךא --

 ...עלולטוא-שכוכ טכעלפ עמורפ יד ןופ ןכאמ ןרָאי טלא

 -עלבוהעגּפָא .ךיז רעטניה םעש לקיטש א סעּפע ,ןיימ'כ .סָאד טינ ---

 ?אה ,טלעוו רעד ןבעגעג ,ךיז טכאד ,סעּפע .ןבעל אוא טעוו

 ,רעטכָאט רעטסנעלק רעד ןופ .ןעמכאנ ,טסקידניז .רעה ,רעה --

 הטסדער רעינעשזניא םעד םעדייא םענעדלָאג םענופ ,עקניזימ רעד

 -מוא ןייק רָאג ייז ןופ ,ךיז טכאד ,טסָאה .טינ טרָאװ ןייא ןייק ,ךיא עז

 ,טינ דעוװָאק

 .טשינרָאג עלילַאכ ךיא בָאה עזאה-םעליוא וצ :ךָאד ךיא גָאז--

 טינ זיא סָאד !לקינייא טליּפשעגסױא אזא ?לקינייא סָאד ןוא ,ונ --

 ?ךיז רעטניה םעש לקיטש ןייק

 סָאװ ,םעד ףא ץכערק ךיא .ָאד ךָאד זיא סָאד רָאנ .עדאווא ,ָאי --

 ןא ,עב .ךיא ץכערק םענעריולראפ ןפא .סעדייוא יד ףא :ָאטשינ זיא

 .רעטלע יד רעגנירג םיא טכאמ'ס ,טצכערק שטנעמ רעטלא

 .טסעבעב ,ןעמכאנ ,טסעבעב --

 רעדניק יד ןסע ןסַײבנָא :ָאטשינ רענייק טציא זיא םייה רעד ןיא

 טָא-טָא .סקעז םוױא טשרע םייהא ןעמוק ,טעברא רעד אב ,טָאטש ןיא

 זיא רע :ןעמוקנָא טינ ןוא ןפיולנָא שערייפעב .עקשאס ןפיולנָא טעוו

 ,טינ טַײצ ןייק םיא טעַײטס לָאמנײיק ,רעניילק רעד ,טשאראפ דימָאט

 םערָא ןרעטנוא ענַײז ןעלוװַָאט טסירג יד טימ ןָא דימָאט טפיול רע

 ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עדייז רעד .טרעביוששצ .,ןגָארטראפ ,טלּפענקעצ דימָאט

 -יילק םיא טגעלפ רע :טנעה ענַייז ףא לקינייא סָאד טעוװָאכעגפוא טָאה

 עטשרע יד ןיא ,ןטרָאגרעדניק ןיא ןריפּפָא ירפצנאג עלא טייהרענ

 ,ןיוש םיא טצָארּפש'ס .רעסיורג א ןיוש ,עקשאס ,רע זיא טציא .ןסאלק

 רע ליו טציא ,עלעצנָאװ ןימ רעטיש א זָאנ רעד רעטנוא ,ךיז טכאד

 ןסע סָאד ןעמעראוורעד םיא לָאז עדייז רעד ,ןדַײל טינ עליפא ןיוש

 םעד טמעראוורעד רע זא ,ןסייה לָאז'ס ,קיצוצ רעד ,ליוו רע ,טרעקראפ

 םענייניא דימָאט ןפאכ לקינייא סָאד ןוא עדי רעד .ןסע סָאד ןדייז
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 וצ ,רעמאק ןיא קעװא דלאב טפיול לרעדנאסקעלא ןוא ,רעביא סעּפע
 -עלָאד יד וצ ,ךעלצעלק-ץלָאה יד וצ ,סּפיג םוצ ,רענַײז וצ םייל רעד
 ,ךעלדנייטשפראש יד וצ ןוא ענַײז סעט

 טָאה רע .ןעמכאנ ,גָאטראפ ןסיורג א ןענאטשעגפוא טנַײה זיא רע
 לקיטש ןטמױצעגּפָא םורא ףיוה ןיא קינייוניא לטײלּפ סָאד טכיראפ
 -רעד ייז ןוא ןרָאדימָאּפ סעטסוק עלא ןדנובעגרעביא טָאה רע .ןטרָאג
 לסיב סָאד ןביַײלקרעביא רעלעק ןיא ּפָארא זיא רע ,ןסָאגאב טוג ךָאנ
 זיא רע .ןסקאוועצ קראטש ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,לפָאטראק עקירָאיאראפ
 ,רעלעק ןפא ,ָאדָאד טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע .טיורב ךָאנ ןעגנאגעגוצ
 ןפא יוזא טינ ,טגָאזעג סעמע םעד ,ןטראוו) ןטראוו ,לסיב א ךיז ןעורּפָא
 .(ןעקשאס ףא ,םיא ףא עקאט יו ,ןָאילאטשטָאּפ

 -יינ ןענַײז לטיײלּפ ןטכיראפ ןפא ךעלטערב עטעוװעקוטשעגוצ יד
 ;טכאנ יד יװ ץראווש זיא רעלעק ןטנפעעצ םאב ךָאל-ריט רעד .סַײװ
 ךעלמייב רַאּפ טטצנאלפראפ יד ,סעטסוק-ןרָאדימָאּפ ןעייר עכעלטע יד
 לכעד-רעמאק סעקשאס ;ןירג ײלרעלַאק ןענייז ןטרָאג ןעלקניוו יד ןיא
 זיא ּפָאק ןרעביא למיה רעד ;לעג-ןצנארעמָאּפ זיא ןוז רעד רעטנוא
 -עלא ןעמיווש ןגעקטנא טנאוו רעוװעזָאר רעכיוה א ףא :ָאלב קידרעמוז
 ןוא ;סאג ןיא ףוא ןוא ּפָא ןפיול סָאװ ,סענישאמ ןופ סנטָאש ךרוד לָאמ
 ןבראפ עלא ךיז ןעלקָאש ,ּפולס א ןוא ּפולס א ןשיװצ ,קירטש א ףא
 ,ןגיובנגער םענופ

 ןכָאש א רעלעק ןפא ןענעמכאנ ןבעל קעווא ץעז א ךיז טוט לָאמא
 ףא ךיז ןליּפשעצ ןבראפ יד .לוואּפ שָאמ ,ףיוה ןרעדנא םענופ רענַיײז
 עסַיוו סנדייב ערעייז ףא ,רעמענעּפ ענעטעמראּפ-לקנוט סנדייב ערעייז
 ןטעבראפ ביל טָאה ןעמכאנ ."ןעמכאל, ןענעמכאנ טפו= לֹוואּפ .ּפעק
 לכלעש א ןבעל שיט םאב םיא ןצעזקעווא ןוא ןיירא בוטש ןיא ןעלוואּפ
 טימ לופ זיא בוטש יד .רעסאוו קנורט ןטלאק א ןבעל ,סטכאמעגנַייא
 ףא ןבױא טעה ,עפאש רעד ףא ,לדָאמָאק ןפא ּפעק .*ּפעק, סעקשאס
 -קיבראפכייו .רעטצנעפ יד ףא ,ךעלשיט יד ףא ,עבורה רענלפאק רעד
 ;ענעסּפיג -- עטמערופעג ,עסַײװ:-סַײװ ;ענעמייל -- ענעטָאנקעגסױא
 ,לקניו א ןיא ,ןגעקטנא .ענרעצליה -- עטצינשעגסיוא-ךעלבלעג
 טָאה לרעדנאסקעלא .רעטסע עמומ יד טייטש ,רָאזיװעלעט ןפא ןָאנביוא
 -לדימ .ןעועג טלמעד זיא יז יװ ,רעגנַיי פאק א טעסעטעגסיוא יז
 -סיוא -- ליויטש ןיא ,עילאט רענעגיוצראפ-טלטראגראפ א טימ ,רעש
 עריא רעטנוא לטערובאט ןטימ םענייניא ,קיטש ןייא ןופ יז טעסעטעג
 טנעה יד ,לרעמעלעב ןימ א ףא יװ ,לטערובאט ןפא טייטש יז .סיפ
 א רָאה יד ,ףורא ןסיראפ לסיב א ּפָאק רעד ,ןצראה ןפא טגיילראפ
 ,יוזא טייטש יז .עלעכיימש קידנרָאצ ןיד א ןּפיל יד ףא ,טלטאּפעצ לסיב
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 ,ןעלוואּפ טגנירד ןעמכאנ .ןעגנאגעג רָאנ ,ןענאטשעג טינ טלָאװ יז יו
 רעניילק רעד ,םענַאּפא ,טניימ ןרעטסע רעטנוא לטערובאט ןטימ זא
 -גיײא ,עקאט יא ,לטערובאט-עילט עטפוטשעגריפא ץנעי עקאט יא
 טקאנק לוואּפ .סרעטסע סעכִיי ןשירעילָאטס-קידלטערובאט םעד ,סגעוו
 .ןשעדיכּפָא טינ ךיז ןָאק ,גנוצ רעד טימ

 םעד ןבעל ןגייװש ןוא ןייטש ןבילבעג גנאל וצ סעּפע זיא ןעמכאנ
 ןייגסיורא רעסעב ייז ןלָאז :ףור א ןענעמכאנ טוט לוואּפ .רָאזיועלעט
 ףא בראפ-ןוז טימ ,ןרעדנא ןבעל רענייא ,רעדיוו ןציז עדייב .ףיוה ןיא
 ערעװש ענעי ןגעוו ןדייר ייז .רעמענעּפ ענעטעמראּפ-לקנוט ערעייז
 -ָאק סָאװ ,ךעלקינייא יד ןגעוו ,רעדניק ענעריולראפ-גנוי ןגעוו ,ןטַײצ
 ,רָאנ ןליוו יז יבא ,ןבָאה גנידצלא טנַײה ןענ

 ןוא גיא ןא יצראפ א לוואּפ לָאמא טוט -- ?ןעמכאל ,טסרעה --
 א טעסעטעגסיא לָאמא ךיא בָאה -- .ןרעטש םעד שטיינקראפ א
 -עג סָאד זיא ,עט ,עט ףָא ךימ טסקוק וד יוװ יוזא ,ךיא ,ךיא ...ןטילש
 ..!ןטילש א ןעוו

 ;ןעמכאנ
 ךיא בָאה סנטילש ..ןטילש א .שרעדנא סעּפע זיא סָאד ,ייא ---

 ...ןָאילימ א טעסעטעגסיוא
 ;(קידנעלכיימש) לֹוואּפ
 ..?ןָאילימ ןצנאג א ..?סנטילש ---
 :ןעמכאנ
 ,קנעב-לוש ..קנעב ,ןריט ,רעטצנעפ .יוזא רָאנ ךיז טדער'ס --

 טנָאקעג ןעד נז טלָאװ רעוו ?וטסגערפ ,ןָאילימ א ..וקנעב-לוש ,לֹוואּפ
 ,ָא-יוזא ,סיוא לעטש א ,לשָאמעל ,ייז טוט עמ ןעוו ?רעװ ,ןלייצרעביא
 ןטלָאװ ייז ..!ָאהָא ...ןסאלק יד ןיא ןעייטש ייז יו ,ןרעדנא ןכָאנ סנייא
 ,טעה-טעה ,רעפרעד עלא ךרוד .ןגעו עלא רעביא ןגיוצעגקעווא ךיז
 : ...ןבעל-רעדורב ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

 :לוואּפ
 .רעביא ןימ א ,עיזאטנאפ ןימ א ,ךיז יוזא ךָאד זיא סָאד ,ע --

 ..ןרָאפעג ןיב ןטילש ןַײמ ףא ךיא ...ץכעבַיײרט
 :(ךעלזייב) ןעמכאנ

 ףא ,ןרָאפעג ןיילא וטסיב ןטילש ןַײד ףא ..?ץיּפשאנ ..?ןרָאפעג --
 ..ןעמוקעגנָא ןוא ןרָאפעג ..טלעװ א ןרָאפעג זיא קנעב ענַײמ

 ;לוואּפ
 ,טגָאזעג לָאמא רימ טסָאה ...ייטשראפ'כ ,יוזא רָאנ ךיז טדער'ס --

 ױנ -- ענִיעפ יונ;ע ,ןבירשעג ךַײא אב ץעגרע טייטש'ס זא ,ןעמכאל
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 ּפָאק ןיא טינ ןענרעל ןייק טייג טיורב לקיטש ןייק ןָא -- ?עריוט
 -עג ןוא טרעקאעג ןבעל ץנאג א .יוזא טאלג זיא ןטילש רעד ...ןַײרא
 ..טיורב ןבעגעג בָאה ךיא ןוא ,ןעמכאל ,קנעב ןבעגעג טסָאה וד ...טייז

 ;ןעמכאנ

 עקאט זדנוא טמוק ..עדייב עקאט רימ ןענַײז .עדאווא ,ָאי ,ונ --
 ..!עבאה-םעליוא ,טגָאז עמ יוװ ,לקיטש א עדייב

 רעכעליירפ א וצ ,ךיז טכאד ,זיא סנעמכאנ ןָאילאטשטָאּפ רעד
 ,ןסיוו וצ טיג לריט-ףיוה םענופ ּפירקס ןימ רעדנוזאב א .ןָאילאטשטָאּפ
 ףא טקוראפ דימָאט םיא זיא קעשאד רעקיצנאלג רעד .טמוק רע זא
 -אטשטָאּפ רעד ,ןגילפעצ -- ּפענק ענעשעמ יד טימ סעלָאּפ יד .ףורא
 א יװ ,טקיכעלַײקעגסױא ןוא טּפָאטשעגנָא זיא רענַײז לטַײב עקסנָאיל
 רע ?סָאװ ,קידעבעל יוזא רע זיא סָאװ ,ןטַײצראפ לכַײב שידיגענ
 שטוג ,בוטש וצ בוטש ןופ ,גָאט ןצנאג א -- ,רע טגָאז -- ,טגָארט
 .ןעמכאנ טגערפ -- ?אה ,עטכעלש יד טימ רע טוט סָאװ ןוא .סערוסב

 טינ לָאז רע ,עקשטעטרָאפ רעד ךרוד ןיירא רע טפראוו עטכעלש יד
 .ייברעד ןַײז

 ?עטכעלש זיא'ס זא ,ערב ,וטסייוו ןענאוונופ ןוא ---
 וירב עקידרעװָארט א :גָאװ רעד ןיא -- ,רע טגָאז -- ,ליפ'כ ---

 ...רערעווש עלעּפאק א זיא

 טגייל ,ןלירב רָאּפ א ןָא טוט ,לטַײב םעד ּפָאק ןרעביא סיוא טוט רע
 רעד ןיא טנאה ןייא ןבַײר ןָא טבייה ןוא טלעג לקעּפ א שיט ןפא סיורא
 לענש א ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טַײקנדירפוצ אזא טימ רערעדנא
 רע טרעכעפעצ ןעלבור עקידנקאנק ,עַײנ יד .קיּפוּפ ןיא דניק א ןָאט
 ןבַײרשרעטנוא ןענעמכאנ לַײװרעד טסייה ,רעגניפ יד ןשיווצ קיצנוק
 -עלייצ רעקידנעגניז-ךעליירפ ןימ א טימ ןלייצ ןָא ייז טבייה ןוא ךיז
 םעד רעטנוא קור א טוט ןעמכאנ .ךעליירפ זיא -- ךעליירפ .שינ
 -עק יװ ,ןצעזקעווא ךיז לָאז רע יידעק יוזא טינ ,לקנעב א ןָאילאטשטָאּפ
 :ץיוו לקיטש א ןָאט ךאמ א ךיוא לָאז ,ןעמכאנ ,רע ייד

 -- זיא ,ערב ,טסרעה ,לקנעב א ףא קעווא ךיז טסצעז וד זא --
 -עג סָאד טָאה רעילָאטס א זא ,סייו :דעמיוא ָאטא ימ יינפיל אד
 ,.!טכאמ

 ןא ןכוז ףראד סָאװ ,יד ןופ טינ רעבָא זיא ןָאילאטשטָאּפ רעד
 ,לארענעג א יװ ,סיוא יצ א ךיז טוט רע .ענעשעק-םעזוב ןיא רעפטנע
 יד טימ קאנק א טוט ןוא קעשאד ןקיצנאלג םוצ טנאה יד וצ טגייל
 :ןסאצּפָא
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 .!רעילָאטס ןעמכאנ בער :...ָאווטסעשטילצוו ָאוועי ..!ָא ---
 ןיא ןלירב יד ןַײרא טגייל ,שיט םענופ ןריּפאּפ יד ףיונוצ טמענ רע

 לזעלג סָאד ךיז ןיא רעביא טרעק ,לטַײב םעד ןָא קירוצ טוט ,לטכאש
 טימ קעװא טנאּפש ןוא ,טגנאלרעד םיא טָאה ןעמכאנ סָאװ ,קינשיוו
 :שראמ א ףא יו ,ןאּפש עכיוה

 !רימ טַײז ןוא רימ טָאה --
 ,ךיז טייטשראפ ,זיא גנולייצרעד רעזדנוא ןיא רענוואלג לקיטש א

 זא ,רעַײשעמ ןיילא םאטסאנימ ךיז זיא רענעייל רעד ,לרעדנאסקעלא
 א ,רעסיורג א עקאט רעשפע ,טסייוו רע :רָאטּפלוקס א רע טעװ ןַײז
 רעד ףא .טגָאז ןעמכאנ יװ ,רע זיא לַײװרעד .רָאטּפלוקס רעטמיראב
 ףא ,לדָאמָאק ןפא בוטש ןיא לַײװרעד ןעייטש "ּפעק; ענַיײז .ערעל
 ףא םורא-ןוא-םורא ,עבורה רענלפאק רעד ףא ןביוא טעה ,עפאש רעד
 -עגסיוא ןוא עטצינשעגסיוא ָא-אזא רעשפע טעװ לָאמא .רעטצנעפ יד
 סיפ עריא רעטנוא לטערובאט ןטימ ןייטש "רעטסע עיטָאיט, עטעסעט
 ןקוק ,ןייג ןוא ןייג ןלעוװ ןשטנעמ ןוא ,לאזייירעלאג ןסיורג א ןיא

 .ייןקוק ןוא
 .קעווא ךיז ץעז .םוק ,עדייז ,ונ ---
 ןיא ךיז ןצעזקעווא רעדיוו ןוא ןייג ןענעמכאנ טפור לרעדנאסקעלא

 .רעלעק ןפא ףיוה
 א לסקא יד ףא ןגָארט וצ טכארבעג ןטלמונא טָאה לקינייא סָאד

 טרעוו ,גָאט-אביגָאט ,זַײװכעלסיב ָא-יוזא ןוא .ץלָאהנסונ קיטש רעווש
 ןעמכאנ בער ,עדייז רעד ָאװטסעשטילעװ ָאועי ץָאלק ןקיזָאד םעד ןופ
 .רעילָאטס

 ןענופעג ?סָאװ וצ ,ייא, :טזָאלעג טינ סעליכט ךיז טָאה ןעמכאנ
 לרעדנאסקעלא רָאנ "טלעו רעד ףא םענראפ ןסיורג םעד .,ןעמעוו
 ָאאאזא טימ .דויטע ןא ,ךיז יוזא טאלג זיא סָאד זא ,טגָאזעג טָאה
 -כאנ ןוא ."דויטע, ;ןפורעגנָא סָאד רע טָאה עקאט טרָאװ ךעלרעווש
 עמ סָאװ ,קָארוא ןימ א םאטסאנימ זיא סָאד זא ,ןענאטשראפ טָאה ןעמ
 -ראפ ,טנרעל רע ּוװ ,לוש-טסנוק רעקיזָאד רעד ןיא ,טרָאד םיא טָאה
 יא ןא ןופ עדייז א טינ טוט סָאװ .טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא .ןבעג
 ןלעפעג ןביױהעגנָא רָאג םיא טָאה ךָאנרעד :טרעקראפ ?ןגעוו-סלקינ
 ,ןטכארט ןוא יוזא ךיז ןציז סָאד ,ןעקשאס ןגעק ליטש ןציז עקיזָאד סָאד
 ,ייוצ-עגער א ףא ןַײא למערד א ןענירעדנטימניא ןָאט ,ןריפָאסָאליפ
 ןיוש םיא טָאה'ס .ןטכארט ןוא יוזא ךיז ןציז רעטַײװ ןוא ךיז ןּפאכפוא
 -ץגּפָא עלא ךָאנ ,רע טָאה .ךאז-סעליגער א יװ ןלעפ ןביוהעגנָא עליפא

 .(שיסור) ץנעלעסקע רעַײא 1
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 ףא ןקוקסיורא ,ןטראוו ןוא ךיז ןצעזקעווא ןביוהעגנָא ,ןטעברא ענענָאט
 .ןעלרעדנאסקעלא

 .סארכעצ א ןיא ,רעטציוושראפ א ,ןסיורד ןיא ,ףיוה ןיא ָא-ָאד טָא
 ןרעטש ןפא רַאה לטניב ךעלזייב-טנשקאראפ א טימ ,לדמעה טעט
 .ץלָאהנסונ קיטש סָאד גָאטאב עלא לרעדנאסקעלא טצינש ןוא טעסעט
 יד ןיא לרעמעה א טימ ןוא עטעלָאד א טימ םעד םורא ךיז טיירד
 -עֵל ,יו ,ךיז טיירד ,רעטנוא טסָארּפ-שיכָאלעמלאב טלצנעט ,טנעה
 .ןלאפעצ טינ לָאמניײק ךיז לָאז סאפ יד ,ןפייר םורא רעדנָאב א ,לדוואה

 -ץלָאהנסונ עכעלבלעג דָאר א ןיא ןטערט סלרעדנאסקעלא סיפ יד
 עטרעטעלבעג עניד ,ץכעגעז ןטלביורדעצ-טעבולדעגסיוא ,רענעּפש
 עכלעזא טימ רעכעלזַאנ סנדיז םעד ןעלציקעצ סָאװ ,סעקשזורטס
 א ןוא ןָאט וצ סינ א שעמאמ ,סעכייר:יירעילָאטס עטנעקאב-ףראש
 !טנוזעג וצ ;לקינײא םעד יא ,ךיז יא ןָאט וצ גָאז

 -נאסקעלא טינ ןעור סע .עסעט א ןוא קוק א ,קוק א ןוא עסעט א
 ,ןדייז ןפא קילב א .ענַײז ןגיא יד טינ ןעור סע ןוא ,רעגניפ סלרעד
 ןפא קילב א ןוא ;ןגעקטנא ,רענערָאװעג דימ א ,יוזא ךיז טציז סָאװ
 ,עטעלַאד רעד רעטנוא סיוא זייווכעלסיב ךיז טקיטראפ סָאװ ,ןדייז
 .עדייז רעד רערעמ ןוא רערעמ לָאמא סָאװ טרעוו

 ,קילב א ןוא עסעט א ,עסעט א ןוא קילב א
 א זיא יז .טנאה עקידרעדָאטבערגראפ א טגיל ןיק סנדייז ןפא

 ,ןרעצליה ,סיורג וצ לסיב א ,טנאה סנדייז םעד ,קידמעשוגעמ לסיב
 -ראפ :ָא-יוזא ןזָאל רע טעװ טנאה יד .עסעט א ןוא קוק א .קידנּפונק
 ...סיורג ,עטאוועקוס ,טבערג

 -עג יד .ערטיכ א עלעסיב א ,עכעלבָארג א זיא סנדייז םעד זָאנ יד
 יד רעביא טרעקיוהעגפוא ,עטלטשרעבעצ-קיציּפש -- ןעמערב עטכיד
 .ןטינשנַײא ייווצ ענעלאפעגנייא ,עפיט -- ןקאב יד ףא .רעבירא ןגיוא
 עסעט א .ךעלעשטיינק ןוא ןשטיינק טימ ,ןבראק טימ לופ ןרעטש רעד
 הדמוא ןוא ור ןעסעטנַײרא רע טצװ לשטיינק ןדעי ןיא :קוק א ןוא
 ,..טפאשביל ,טַײקטסַארּפ ,טַיײקבעלרע ,עזגור ןוא דיירפ

 וּפָא לסיב א ךיז ור ייג ,עדייז ,ונ --
 !טעברא ,טעברא ,לרעדנאסקעלא ,ןיינ ,ןיינ --
 ןוא סטלמערדעגנַײא ןא ,סטכאמראפ א גיוא ןייא טימ טציז ןעמכאנ

 טָא .סטרעלעמשראפ א עלעפאק א ,סנפָא-בלאה א גיוא ןרעדנא ןטימ
 םורא עגער א ןיא רע טעװ טָא ןוא ,ןעלמערדנַײא ןצנאגניא רע טעוו
 ךאו רעד ףא בלאה ,למערד ןיא בלאה .ףוא ּפאכ א ךיז ןָאט רעדיוו
 ערָאהנַײא ןייק ןיוש .ןשינעעז יד ןוא ןשינעטכארט יד ךיז ןרעטנָאלּפ
 ךרוד ןשטאּפ רעטלע רעד ףא ןרָאי יד ?אה ,לרעדנאסקעלא ,שטנעמ א
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 ,טשרע ;ןטרָאגרעדניק ןיא םיא טריפעג ןטכענ טשרע .לגייפ יו ,ךיג
 ,ןטָאנקעג טשרע ;זדלאה ןפא לכיט טור א טימ ןפָאלעגנָא ,ךיז טכאד
 רענעדלָאג א .ךעלעצעק ,ךעלעטניה ,לכליּפש א ראפ .,ךיז יוזא טאלג
 ,עלעצנָאװ רעטיש ןימ א זָאנ רעד רעטנוא ןיוש םיא טצָארּפש'ס .ּפָאק
 .רעגניפ ענעדלָאג :עטעלָאד רעד טימ קיצנוק יוזא ןפיול רעגניפ יד
 םעד טנאה טַײז רעטשרעבייא רעד טימ שיוו א ךיז רע טוט לָאמעלא
 -לגנִיי ךיז טגעלפ ,ןעמכאנ ,רע יוװ ,יוזא טארוקא ןרעטש ןטציוושראפ
 רָאנ ,שיו רעבלעז רעד .ןעוועלבוה םאב סייווש םעד ןָאט שיװ א זַײװ
 טלמעד ןיוש לָאז'ס ,טסייו רעוו .טיײקטציוושראפ רעדנא ןא רָאג-רָאג
 ןבילבראפ ןעוועג טינ ךיױא רעשפע רע טלָאװ ,טַײצ אזא ןַײז ןעוועג
 ,לבוה ןליוה םאב

 טלא ןיוש ןיא סָאװ ,טַײקשיראנ א ,ךיז טקנעדעג טַײקשיראנ א
 יירשעג א ,ַײמ ןטשרע ןא ךָאנ ,טלמעד יז טָאה יוזאיו ;לפיוו ךעסייוו
 ױלָאד; !טנעה יד ןיא קעסעמולָאּפ ןטימ ,עטסָאבעלאב יד ,ןָאטעג
 טימ ןעקארכ טסעוװ .ןבעלרעד טינ ,וינעמכאנ ,סע טסעװ ?םיטאבעלאב
 טראּפש טולב טימ ןעקארכ ןגעוו "!ןבעלרעד טינ סע טסעװ ןוא טולב
 ...רע טָאה טבעלרעד רָאנ ,טינ ךיז רע

 יד ,עמָאכלימ רעד ךָאנ דלאב ,ןרָאי ערעווש יד ןיא ןבעגעגסיוא
 ןעמ ןָאק ,ןעקוויר ןייא טימ רעַײּפ םענופ סיורא ...ןעלעקוויר ,עקניזימ
 טנעװ ךעלקיטש עטעפראסעגּפָא יד ןיא .ךיז ןסעגראפ סערָאצ ...ןגָאז
 ..ןעגנאהרָאפ ןעגנאהעגפוא ,ךאד א טגיילעג ,רעטצנעפ טלעטשעגניײרא
 ןיא זיב ,גנאל טינ זיב ...טשינרָאג ,עלילָאכ ,רע טָאה עזאה-םעליוא וצ
 יד אב רידאגירב א קירבאפ-לבעמ רעד ןיא ןעוועג ,עיסנעּפ רעד
 טדער'ס ..קנעב ןָאילימ א ..!קנעב-לוש ,רעדורב ,קנעב-לוש ...קנעב
 יז ..??רעוו ,ןלייצרעביא טנָאקעג ןעד ייז טלָאװ רע :יוזא רָאנ ךיז
 ,טעה-טעה .רערעדנא רעד ךָאנ ענייא ,זַײװסערוש ,קעווא יוזא ךיז ןעִיצ
 רענעדלָאג א ..קנעב ןָאילימ א ..טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ןבעגעג סעּפע ..לקינייא טליּפשעגסױא ָא-אזא ...רערעַײט א ,םעדייא
 ,לרעדנאסקעלא ,רע טפיול ָא-טָא ...קנעב ןָאילימ א ..?אה ,טלעוו רעד
 ןרעטנוא ענַײז ןעלװָאט עסיורג יד טימ ..זדלאה ןפא לכיט ןטימ
 טינ זיא סָאד ...ךעלרעדנאסקעלא ןָאילימ א ...קנעב ןָאילימ א ...םערָא
 -ימ א .!קישטשנָאילימ א קורעילָאטס וינעמכאנ ..?עבאה-םעליוא ןייק
 ...קנעב ןָאיל

 .רעדניק יד ָאד ןיוש ןענַײז בוטש ןיא
 ירא רעד ךָאנ לָאמא ךיז ןענעגעגאב םעדייא רעד ןוא רעטכָאט יד

 ,ךָאנרעד ןעמוק ןוא ןטיילק יד ןיא ןַײא סעּפע ןפיוק ,טָאטש ןיא טעב
 .םענייניא םייהא עדייב ,סקעז םורא
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 ,ךיק ןיא ןשאר ןָא טבייה ,ךעטראפ א ךיז ףא ףורא טּפאכ עוויר
 עלא סיורא טעשטאק ןוא עליישטאפ א טימ ּפָאק םעד ךיז טדניבראפ
 -יצײלּפטײרב א ,רעכיוה א עקַײד -- לעַינאד .ןסיורד ןיא ךעלמעליק
 ,עלעקנוינ א יװ ,ךָאנ ריא טייג --- דָאװאז ןיא קינלאשטאנ א ,רעק
 .ןריא לעפאב רעדנא ןא ףא לָאמ עלא טראוו

 ּפָא לָאמ עלא ,ךיז טייטשראפ ,ךיז ייז ןלעטש ,קידנשארַײבראפ
 :גערפ א ןעוט ,ןעקשאס ןבעל

 ..?א ,ךיז טמוקאב'ס ?יוו ,ונ ---
 ןרעפטנע .רעִירפ םיא טגערפ עמ זא ,ביל טינ טָאה לרעדנאסקעלא

 טייטש פיל רעקידסעלדאג ,רעטזָאלעגּפָארא ןא טימ .ןעמכאנ טרעפטנע
 ,טנעָאנ רעד ןופ טכארטאב ןוא ןעלרעדנאסקעלא ןבעל יוזא טציא רע
 ןופ טכאמעג טָאה קיצוצ רעד סָאװ ,ןגיוא יד רעביא עינָאלד א טימ
 ,םענָאּפא ,ןױש סע זיא סעּפע :ץלָאהנסונ קיטש ןטסָארּפ ןקיזָאד םעד
 ןרעפטנע .רע טינ לסיב א לייוװרעד ךָאנ סע זיא סעּפע ןוא רע ָאי
 םעד ןעלקָאשעצ קידסעװַײלסיה ןימ א טימ רעדניק יד רע טרעפטנע

 ;ּפָאק
 ,.!סּפ ...ייא ---
 ,םעליוא ,ייה, :ןָאט ףור א טעװ עקוויר יו ,םעד ךָאנ ,רעטעּפש

 -מורא טעברא לקיטש ַײנ סלרעדנאסקעלא ןעמ טעװ ,*!שיט םוצ טמוק
 ,רע ןדייר ,ךיז טייטשראפ ,טעװ ןעמעלא ןופ רערעמ .רעגנעל ןדייר
 .ןעמכאנ

 ;ןָאט גָאז א םעצולּפ יוזא ךיז רע טעװ קיציװ בלאה ,טסנרע בלאה
 לקיטש א םיא טימ רימ בָאה ןוא ,ריא טרעה ,טנַײה ךיא ץיז --

 : ...ךיא בָאה ,ךעוקיוו
 ..?ןעלרעדנאסקעלא טימ ?ךעוקיוו א --
 ..!ןעמעכיילא-םעלָאש טימ ,ךַײא טלָאמ ...ענ --
 ,,!סַײנ א ריד וטסָאה'ט ---
 םיא טימ ,עלילָאכ ,עקאט טינ ...יוזא רָאנ ךיז טדער'ס ,טסייה'ס --

 א .?יװ ,ןטרָאד רע טגָאז יװ ...םענַײז גָאז א םענייא טימ רָאנ ,ןיילא
 ןוא טבעל רעילָאטס א ,רעילָאטס א וצ ,רע טגָאז ,ןכילגעג זיא שטנעמ
 ..טבראטש ןוא טבעל ןוא טבעל שטנעמ א ןוא ,טבראטש ןוא טבעל
 טבראטש רעילָאטס א ...ןעסאלגָאס עינ ...םעכיילא-םעלָאש עינאּפ ,עינ
 ...טינ
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 סעידעי עשיפארגָאילביב:ָאיב עצרוק
 'ךוב םענופ ןרָאטא יד ןגעוו

 רעבַײרש ,רערעל א יװ קיטעט ןעװעג .(1897--1937) קושטבא םָארװא
 עטסקיטכיװ ענַײז .1927 ןיא ןעמוקעגמוא שיגארט .רעוט רעכעלטפאשנסיוו ןוא
 ענײז ןוא ןבעל ןַײז ,(שטיװָאמארבא .י-ש) םירָאפס-רעכױמ עלעדנעמ :רעכיב
 "דנוא ןגעװ ;(1929) ןעגנולייצרעד ערעדנא ןוא ַײמאש לשרעה :;(1927 ,וועיק) קרעוו
 -רעד ;(1932 .ןעגנונעכייצראפ-עזייר) סאבזוק ;(1932 ,וועיק --- װַאקראכ) עזָארּפ רעז
 רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלאירעטאמ ןוא ןדויטע ;(1933) ןעגנולייצ
 ;(1924 ,וָאקראכ) 1927--1917 .ךוב רעטשרע .רסספ ןיא גנוגעוואב-רוטארעטיל
 ,(1937 ,װעיק) ןאמַָאר ,טָאטשרַאפ א רענייא ןיא

 טוטיטסניאגראב א ןיא טנרעלעג ךיז .(1900--1940 ןָאטרעבלא רעײמ
 ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז .רעינעשזניא סלא טעבראעג .קסװָארטעּפַארּפענד ןיא
 ,וָאקראכ) וװָאקבוז רָאדָאיפ :קרעװ עטסקיטכיװ ענַײז .ןרָאא רע-20 יד ןופ ןטימ
 ;(1929 ,עװקסָאמ) סעטכאש ;(1929 .ןעגנונעכייצראפ-עזייר) ןאשזדיבַאריב 7
 ;(1940 ,װעִיק ,ןעגנונעכייצראפ) רָאד רעַײנ א ;(1932 ,וָאקראכ) ךעצ םענרעּפוס ןיא
 1941 ,עװקסָאמ) "טכארטעגסיוא טינ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנונעכייצראפ רעכיב ייוװצ
 ,(1947 ןוא

 עלעניגירָא יד ןיא זיולב ןבעגעג ןענייז רעביײרש יד ןופ קרעװ ןוא רעכיב יד 1
 "עזיװעגנָא יד ןופ עלא טאמיק .סעגאלפוא-ךוב עטשרע יד ןיא ,סעבאגסיוא עשידִיי
 ?ײט א .שיסור ןיא טצעזעגרעביא ןענַײז רעבַײרש יד ןופ קרעװ עטסקיטכיװ ענ
 ןיא --- לייט א .ןכארּפש עכעלרעדירב ערעדנא ןוא שיסורסַײװ ,שיניארקוא ןיא --- ךיוא
 ,(.דנא ןוא שיזיוצנארפ ,שטַײד ,שילגנע) ןכארּפש עשידנעלסיוא
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 (עיװאדלָאמ) ןאקפיל ןיא 1890 ַײמ 7 םעד ןריבעג ןאמטלא עשיומ

 --1940 ןופ .עינעמור ןיא טבעלעג 1918 ןופ .גנויצרעד עלענַאיצידארט א ןעמוקאב

 יד ;(1926) שינעדנעלב :עשיטעװָאס-זיב ,רעכיב ענענישרעד .דנאבראפנטעווַאס ןיא

 -ךָאנ ןופ .(1939) ןעגנילרעטעמש :;(1936) סעכניּפ סירדעמ ;(19235) עטעראק רעניוו

 ןוא (1948 ,עװקסָאמ) *לצרָאװ רעד, ןעגנולייצרעד גנולמאז :דָאירעּפ ןשיטעװָאס
 .ץיװָאנרעשט ןיא טנױװ .ןכאנאמלא ןוא ןלאנרושז ןיא קרעװ ערעדנא

 ךָאנ ,1922 ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .(1893--1946) דנאלרַא לשרצ ה

 :םרָאפ-ךוב א ןיא ענענישרעד ,קרעװ .יימרא רעטיור רעד ןופ עיצאזיליבַאמעד רעד

 ןריפניא ;(1939) עיסעלָאּפ ;(1935) ןאמָאר ,טארעמָאלגא ;(1929 ,וועיק) סעילבערה
 .(1940) סעקנאי ייווצ ;(1940) ןעגנונעכייצראפ ,ןרָאפעג רימ ןענייז

 ַײמ 5 םעד ןריובעג .(ינידָארָאב לעלאצעב) סעשזרַאב רָאדאװלאס

 עיליזארב ןיא טבעלעג טַײצ עסיװעג א .(עניארקוא) שטשישזָאר לטעטש ןיא 0

 :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .1928 ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .רעדנעל ערעדנא ןוא

 -ראכ) עניארקוא-װערַײמ ןיא ןבעל"ןרענָאיּפ ןופ -- ןָאפ עטיור יד טרעטאלפ סע
 ;(1934 ,װעיק--ווָאקראכ) ןעגנונעכייצראפ ,ןילָאװ ןטריּפוקַא ןיא ;(19232 ,וָאק
 .ןאשזדיבָאריב ןיא טניױװ 1936(.  ,ווָאקראכ---וועיק) ןאמָאר ,ָאריינאשזעדיַאיר

 טקידנעראפ .סעדָא ןיא 1914 טראמ 4 םעד ןריובעג .לָאװמיוב לכָאר

 ןיא .1928 ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .טעטיסרעוװינוא-עכולעמ רעװקסָאמ ןט"2 םעד

 ןרענָאיּפ ,(19230 ,קסנימ---װָאקראכ--עװקסָאמ) רעדיל-רעדניק :ןענישרעד םרָאפ-ךוב
 ;(1939 ,קסנימ) ןעילב רעמיײב-לשנַײװ :;(1936 ,קסנימ) רעדיל ;(1934 ,עװקסַאמ)
 יָארּפ ןוא עיזעָאּפ קרעװ עַײנ ײר א .(1947) טפאשביל ;(1940 ,עװקסָאמ) רעדיל

 טנױװ .דנא ןוא *דנאלמייה שיטעװָאס, .שז ,"דנאלמייה, ךאנאמלא ןיא -- עז

 .עװקסָאמ ןיא

 ןאדַײק לטעטש ןיא 1895 ראװונאי 12 םעד ןריובעג ןײטשַאלב שריה

 "נטעװָאס ןײק ןעמוקעג 1932 ןיא .עניטנעגרא ןייק טרירגימע 1925 ןיא .(עטיל)

 "רעד םרָאפ-ךוב ןיא .ןרָאי רע-20 יד ןופ בײהנָא ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .דנאבראפ

 ילאּפ רעטנוא סעדאקיראב ;(1932 ,קסנימ) רעדיל ,טדער עקרָאשז ןאוכ :ןעניש

 ןיב ךיא ;(1933 ,װעִיק -- ווָאקראכ) ןעגנונעכייצראפ ןוא ןעגנולייצרעד --- סעמ

 ,װעיק) ךוב רעטשרע .ןאמָאר ,םיײה א ןָא ;(1934) סעמעַאּפ ןוא רעדיל -- גנוי
 ,װעיק) רעדיל עַײנ ;(1940 ,ָאװל) ךוב רעטירד ;(1938) ךוב רעטייווצ ,(6

 ןעגנוליצרעד -- ףלעװ ןשיװצ ,(1939) ןעגנונעכייצראפ רענאשזדיבַאריב 8
 ,ץיװָאנרעשט ןיא טבעל ;(1941) ןעגנולייצרעד ;(1929)

 ןופ רעגיײלטנורג יד ןופ רענייא .(1884-:1952) ןַאסלע גרע ב דיװַאד

 .עיצילָאװער רעד ראפ ןבַײרש ןבױהעגנָא .רוטארעטיל רעשיטעװָאס רעשידִיי רעד

 רעביױט רעד ,(1909 ,עשראו) לאזקַאװ םורא :קרעװ ןוא רעכיב עטסקיטכיװ ענַײז

 ;(1919 ,וװעִיק) טָאטש רעטבערגראפ א ןיא ;(1913 ,ענליוו) ןעמעלא ךָאנ ;(1910 ,וועיק)
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 ;(1927) געט-םערוטש :;(1921 ,ועיק) גנאגּפָא ;(1919 ,גרוברעטעפ---וועיק) ביורד
 רעטײװצ ;(1932 ,עװקסָאמ) דנאב רעטשרע .רעפעינד םאב ;(1929) ןידאה-סאדימ
 ;(1936 ,קסנימ) ןשטנעמ עקידעבעל ןשיװצ ;(1924) רענאשזדיבַאריב ;(1940) דנאב
 ןופ גָאטרָאי ןט80 םוצ -- ,םעכיילא:םעלָאש ;(1938 ,עװקסַאמ) טָארט ךַאנ טָארט
 רעשידִיי רעד ןופ טכיזרעביא רעניימעגלא ןא --- ,ןאשזדיבָאריב ;(1939) ןריובעג ןיַיז
 רעד ;(19239 ,ןשטיוועקאזאק ליונאמע טימ ןעמאזוצ ןבירשעג) טנגעג רעמַָאנַאטװא
 ןעגנולייצרעד עַײנ ;(1943) גָאט זיא ןרָאװעג ןוא טכאנ זיא ןעװעג ;(1941) ןעגנולייצ
 ,רוטארעטיל רעשירעלטסניק ןופ גאלראפ-עכולעמ) קרעװ עטליײװעגסיוא ;(1947)
1, 

 .עװקסָאמ רעטנוא טכאלש ןיא ןלאפעג .(1892--1941) רענידַאג לצומש
 רעד ןופ ןוא גירקרעגריב םענופ ,עמַאכלימ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ רעמענלײטנַא
 :רעכיב עטסקיטכיװ .1921 ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ
 ;(1928) ךוב רעטשרע ,סקיב רעד טימ שטנעמ רעד ;(1924 ,עװקסָאמ) ןגעקטנא גָאט
 --עװקסָאמ) ּפָאקרעּפוק םישזד ;(1929 ,וועיק) דנאר ןפא ןרוגיפ ;(1933) ךוב רעטייװצ
 "רעד ,ןָא ךיז טבײה ןבעל סָאד :דנאב רעטשרע .קרעװ ;(1930 ,קסנימ---װָאקראכ
 ;(1936) לקישטייראנומָאק עקדוי ;(1935) דנאלרעטומ ;(1923 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצ
 ןטאי רעשטשיניל ;(1939) טפאשטנַײרפ ןופ ועטמַאי רעד ;(1928) טקארט רעלעוװאז
 .(1940) ןשטנעמ ערעדנא ;(1939)

 רעמענלײטנַא ,רעטעברא ןא ןעװעג .(1901--1943 ןײטשדלַאג עשיומ

 ןבױהעגנָא ךיז רָאי 1926 ןיא .עניטנעגרא ןיא גנוגעוואב רערענָאיצילַאװער רעד ןופ

 ןעמאוצ רע זיא 1931 ןיא .עסערּפ רעוװיסערגָארּפ רעניטנעגרא רעד ןיא ןקורד

 .ןאשזדיבָאריב ןיא ןרָאפעגרעביא עניטנעגרא ןופ רעטעברא עשידִיי עּפורג א טימ

 "ישרעד םרָאפ ךוב ןיא .ןעגנולייצרעד ייר א טכעלטנפעראפ דנאבראפנטעװָאס ןיא

 ןעגנולייצרעד רענאשזדיבָאריב ;(19234 ,עװקסָאמ) רומא ןפא רענאשזדיבַאריב :ןענ

 יָאמס רעטנוא דלעפ-טכאלש ןפא 1943 טסוגװא 11 םעד ןעמוקעגמוא .(1941)

 .קסנעל

 -עגנָא ךיז .וועשטידרעב ןיא 1908 טראמ 20 םעד ןריובעג .ראטנָאג םָארװא

 -עטשיר ףא -- רעדיל :םרָאפ-ךוב ןיא .עװקסָאמ ןיא טניוװ .1927 ןיא ןקורד ןביוה

 יד ;(1936 ,װעיק--װָאקראכ) טנַאמרעד לָאמ ןטצעל םוצ ;(1923 ,װָאקראכ) סעינאוו
 ;(1939) ןגעװ עקינוז ףא ;(1938) גָאט רעלעה ;(1937 ,װעיק) עקטסיטושאראפ
 ןפרָאװראפ א ןיא :עזָארּפ ;(1947 ,עװקסָאמ) גראב ןכיוה ןפא ;(1940) סעװכאר

 ןופ גרעב יד ןיא ;(1948 ,עװקסָאמ) עכָאּפשימ עסיורג יד ,(1937 ,וועיק) לקניוו

 .(1939 ,וװעיק) עסעיּפ .עיטעסָא
 ַאנַאאלעז ףרָאד ןיא 1907 רעבאקעד 15 םעד ןריבעג ןַאדרַָאג עילע

 -נעראפ .עכָאּפשימ רעשרעיופ רעמערָא ןא ןיא (טנגעג רעשזַארָאּפאז טציא) לַאּפ

 רעמענלײטנָא .רוטנאריּפסא ןוא טעטיסרעוװינוא-עכולעמ ןט-2 רעװקסָאמ םעד טקיד

 רע'20 יד ןיא ןקורד ןביױהעגנָא ךיז .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ
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 ךרע רענירג ףא ;(1920 ,װָאקראכ) זַארגדליװ :ןענישרעד םרָאפ-ךוב א ןיא .ןרָאי
 א ןיא ;(19232 ,עװקסָאמ) סעּפעטס ןופ ףורעביא ;(19230 ,קסנימ---וװַאקראכ--עװקסָאמ)
 יירד ;(19235 ,עװקסָאמ) ןאמָאר ,ראיַאב לוגניא ;(1933 ,וועיק---ווָאקראכ) לעפ רעַײנ
 ןיא טניוװ .(1940) עטניולאב ;(1939) ןלעװָאנ ןוא ןעגנולייצרעד ;(1928) רעדירב
 .עװקסָאמ

 טקידנעראפ .ענװַאק ןיא 1909 רעבאיָאנ 25 םעד ןריובעג ןָאדרָאג ?עומ ש
 רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנָא .טעטיסרעווינוא-עכולעמ רעװקסָאמ ןט-2 םעד
 .עװקסַאמ ןיא טניוװ .1928 ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז .עמַאכלימ רעשידנעלרעטַאפ
 -אפ ;(1924 ,עװקסָאמ) ןצראװש ןוא רעװָאזא ןשיװצ :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא
 ילימ ;(1937 ,עװקסָאמ) רעדניק רענאשזדיבַאריב ;(1936 ,וועיק---וװָאקראכ) ןטָאירט
 .(1947 ,עװקסַאמ) םיװשיוט רענאשזדיבַאריב ;(1946 ,עװקסָאמ) טַײצ-עמָאכ

 קַָארק לטעטש ןיא 1906 לערּפא 10 םעד ןריבעג ןאמש רָאג עריש
 .טעטיסרעוװינוא:סקלָאפ רענװָאק ןיא טנרעלעג .(עטיל .טנגעג רעסאנואק טציא)
 ןיא .טעבראצראוװש ףא טרָאד טעבראעג ,עניטסעלאּפ ןייק ןרָאפעגקעװא 1922 ןיא
 "ירק יד ןופ רענייא ןיא ןטָארטעגנײרא ןוא דנאבראפנטעװָאס ןייק ןעמוקעג 9
 טַײצ רעד ןיא .1939 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .סענומָאק עכעלטפאשטריוודנאל רעמ
 ןבָאה עכלעװ ,ןעגנולייצרעד ייר א ןבירשעגנַא עמַאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעד ןופ
 טניױװ .דנאלסיוא ןיא ןוא עסערּפ רעשיטעװַאס רעשידַיי רעד ןיא טקורדעג ךיז
 -ָאנ 33 ;(1948 ,עװקסַאמ) ןבעל ןופ ךעיוק רעד :רעכיב ענענישרעד .עװקסָאמ ןיא
 ,(1961 ,עשראוו) ןלעוו

 ןיא 1912 טסוגװא 22 םעד ןריובעג .יקצינבוג רצדנאסקעלא
 ןטַײװ ןפא טסירָאטקארט א ןעװעג .טנגעג רעציניװ ,עשטשיריטסאנָאמ לטעטש
 ןופ רעמענלײטנָא .רעפָאש א ,ןעטילָאּפָארטעמ רעװקסַאמ םענופ רעיוב א ,ךערזימ
 טניוװ .1932 ןיא ןקורד ןביױהעגנָא ךיז .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד
 לאנרושז ןיא ןעגנוליצרעד ןוא ןעגנונעכייצראפ ײר א טקורדעג .עװקסַאמ ןיא
 אב רעד ,קסטארב ןיא גָאט א ,דארגנילאטס ףא געװ רעד :"דנאלמייה שיטעװָאס;
 .ערעדנא ןוא "סעכַיי ןַײמ, גנוליצרעד עשיפארגָאיבָאטװא ןא ,םאי ןופ סָאבעל

 -ראפ .(עטיל) וָאדאש לטעטש ןיא 1912 ַײמ 5 םעד ןריובעג ןעג עיװעט
 טעטלוקאפ ןשירארעטיל םעד ןוא םוקינכעט-יובנישאמ רעװַאקראכ םעד טקידנע
 רעד ןופ רעמענלײטנָא ןעמָאנ סנינעל ףא טוטיטסניא ןשיגַאגאדעּפ רעװקסָאמ ןופ
 ןיא טניוװ .1930 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנַא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג
 טומ ןטוג ןיא ;(1932 ,ָאקראכ) ןלעװָאנ :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .עװקסַאמ
 "ןטַײצ ערעזדנוא, .(1944 ,עװקסָאמ) לטפעה ענעבילבראפ סָאד ;(1941 ,עװקסָאמ)
 ."דנאלמייה שיטעװָאס , .שז ןיא ןעגנולייצרעד עַײנ ייר א ןוא (ןאמָאר)

 "סורסַײװ) ןיבָאלשז ןיא 1905 לערּפא 10 םעד ןריובעג ןיבָאד שריה

 יראפ א ןעװעג עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאּפ רעסיורג רעד ןופ טַײצ רעד ןיא .(דנאל

 םרָאפ ךוב ןיא .עװקסָאמ ןיא טניוװ .1929 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנַא .רענאזיט
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 ןשיװצ ;(19235 ,עװקסָאמ) רומא םאב ;(1931 ,וָאקראכ) לימ א םורא :ןענישרעד
 רעד ;(1947 ,עװקסָאמ) דרע רעשיסורסַײװ רעד ףא ;(1941 ,עװקסָאמ) ןקַאטשניב
 ."דנאלמייה שיטעװָאס,, .שז ןיא ,ןאמָאר ,ןבעל ןופ ךעיוק

 .טסילאנרושז ןוא רעבַײרש .(1879--1959) יקסלָאּפַאגלָאד קעדָאצ
 עטנפעעג אב :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .עיצוילָאװער רעד ראפ ןביַײרש ןבוהעגנָא
 --עװקסָאמ .עסעיפ) לגנארעג-ןענישאמ :;(1928 ,קסנימ) טַײז רעקניל רעד ףא ;ןרעיױט
 -- ןטצעל םעד זיב ;ןלעװַאנ -- דרע רעשיטעװַאס ףא ;(1920 ,קסנימ---ווָאקראכ
 -- םינָאדװעסּפ ,ןזרעפ ןיא ןענַאטעילעפ) טנאה ןיא ןעּפ ןַײמ טימ ;(19231) עסעיּפ
 ןלעװַאנ ;(1935) דזעיָאּפטיגא ;(1933) ןאמָאר --- דַײז ;(1932 ,קסנימ ,רעקָאדָארָאה

(1936), 

 -סָאמ ןיא טקידרעאב .(1897--1940) (שטיװָארעײמ לעינאד לעִינאד .מ
 :רעכיב עטסקיטכיװ ענַײז .ןרָאי רעקיצנאװצ יד ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .עוק
 ןיא ;(1928 ,עװקסַאמ) לעװש ןפא ;(1925 ,וָאקראכ) רעמיושטכאנ רעד לעימכאר
 ;(1920 ,װעיק) שינעעשעג -- סילוי ;(1929 ,װָאקראכ) ןאמָאריָאניק ,אזא טַײצ א
 -רָאפ ;(1932 ,קסנימ) ןטקא ַײרד ןיא עידעגארט עשַיַארעה -- (סילוי) געט 4
 ,עװקכַאמ) ןעגנולייצרעד:רעדניק ,ןרעיױט עשידָאװאז וצ ;(1930 ,וָאקראכ) טעטש

 ;(1936 ,װָאקראכ) עסעיּפ ,שטאּפָאק עקמאיז ;(1933) קרעװ ענעבילקעג (2
 -נעטוג ןאהָאי) טנאידעמָאק ןוא רעדניפרעד ;(1936 ,וװעיק---ווָאקראכ) ןעגנולייצרעד
 ;(19237 ,עװקסָאמ) עביל רעגנוי א ןופ ףָאס רעד ;(1927 ,װעיק) עסעיּפ .(גרעב
 יד ;(1938 ,װעיק) ןרעַײּפ-רעבאיטקָא ;(1937) ןסעיּפ -- ןָא ךיז טביײה ליּפש יד
 .ץרטוירב רעשידלעה רעד ;(1939 ,עװקסָאמ) יקסמָאקול רטָאיּפ ןופ געט עטצעל
 ,(1941) עמארד -- ןָאמַײמ עמיולש ;(1940) רעג

 .כַאּפשימ רענשאפערַאה א ןופ טמאטש .(1909--1939 ראיטכעד עטָאמ

 יָאק רעד ןיא ןקורד ךיז 1921 ןיא ןבױהעגנָא רע טָאה ,רעיוב רעטעברא רעגנוי א
 :סיײװ ןופ גאלראפ-עכולעמ ןיא ןענישרעד ןענַײז םרָאפ-ךוב ןיא .עסערּפ רעשיגוימ
 רעטכעװ עיירט ;(1926) רעיוב :ןעגנולייצרעד סראיטכעד ןופ ןעגנולמאז ריפ דנאלסור
 ,(1940) רעדירב ;(1939) דרע רעזדנוא ;(1928)

 ,ליבָאנרעשט ןיא 1906 רעבאקעד 15 םעד ןריבעג .רעקורד עמריא
 עט .סעדָא ןיא טניוװ .1927 ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז .טנגעג רעװעיק -- טציא
 יילא:םעלָאש :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .רעקיאזַארּפ ןוא רעקיטירק א יװ קיט
 עדייז רעד ;(1940) ןאמָאר ,רעמזעלק ;(1939 ,װעיק) ןדויטע עשיטירק -- ,םעכ
 .(1964 ,עשראוו) עלעדנעמ

 לטעטש ןיא 1907 רעבאקעד 5 םעד ןריובעג ןאמרעסאװ עבויל
 טעבראעג טרָאד ,םִיאלַאשורעי ןייק ןרָאפעגרעבירא 1924 ןיא .(ןלױּפ) שטיטעװַאלס
 ןלאנרושז עויסערגָארּפ יד ןיא 1928 ןיא ןקורד ןביוהעגנַא ךיז .לדיימטסניד סלא
 לכיב א ןזָאלעגסיױרא טָאה יז ּוװ ,עניטסעלאּפ ןוא עקירעמא ,ןלױּפ ןופ ןעגנוטַײצ ןוא
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 טכעלטנפעראפ .ןאשזדיבַאריב ןיא טצעזאב ריז 1932 ןיא ,(1931) *ןטכאנראפ, רעדיל
 עשידִיי עשידָאירעּפ רענאשזדיבָאריב יד ןיא ןעגנונעכייצראפ ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל
 ."דנאלמייה שיטעװָאס, לאנרושז ןיא ןוא ןעגנולמאז ןוא סעבאגסיוא

 .(דנאלסורסַײװ) קצולס ןיא 1877 ראונאי 18 םעד ןרױבעג ףָארדנעװ .נ
 ןָא :רעכיב עטסקיטכיװ יד .עװקסָאמ ןיא טניוװ .1900 ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז
 עשיטסירָאמוה ;(1911) ןעגנולייצרעד ןוא ןקסערָאמוה ;(1907 ,עשראוו) םייה א
 'אב -- 3 .ב ,2--1 .ב ,ָאװטסלעטישזָאװארּפ) 1912 ,ענליו ,3--1 דנאב ,ןטפירש
 -סָאמ) טיונ ןוא טעברא ;(1912 ,עשראוו) ינאלוב ןוא ךערָאז ;(ןעניושראּפ עטנאק
 ,(1967) סאג רעזדנוא ;(1941) ןבעל ןופ לעװש ןפא ;(1919 ,עווק

 רעשידיי רעד ןיא 1901 ראונאי 10 םעד ןריבעג .עטירעװ לעומש
 -נעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .(עיװאדלָאמ) ינעװַארבמָאד עינַאלָאק
 ןיא .עישזָארַאּפאז ןיא טבעל .1924 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .עמָאכלימ רעשיד
 עג טָאה דרע יד ןעװ ,(1941 ,װעיק) דרע רעבאראסעב :ןענישרעד םרָאפ-ךוב
 ,(1946 ,עװקסַאמ) טנערב

 'ראפ .סעדָא ןיא 1907 טסוגװא 6 םעד ןריבעג ןאמרעבליז םִיאכ
 רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .טוטיטסניא-רערעל א טקידנע
 ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .עװקסַאמ ןיא טניוװ .עמַאכלימ
 סע זיא גנאל יװ ;(1932 ,װָאקראכ) סנצלאזעג טיורב :ןענישרעד םרָאפ-ךוב זיא
 .(1948 ,עװקסַאמ) ןעװעג

 װַאשטאהַאר ןיא 1908 רעבאקעד 27 םעד ןריובעג .עראבאז ןאטאג

 ןבױהעגנָא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .(ןילָאװ)
 ןאמָאריַאידאר :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .װעיק ןיא טבעל .1930 ןיא ןקורד ךיז

 ,ןטַײצ ןוא ןשטנעמ ;(1935 ,עװקסַאמ) ןאמָאר -- עקװָאלינ ;(1932 ,וועיק---ווָאקראכ)
 -- רעטָאפ רעד ;(1928 ,װעיק) ןעגנולייצרעד ,דנאל וצ דנאל ןופ ;ןעגנונעכייצראפ
 ,(1940 ,וָאװל---וועיק) ןאמַאר

 װעלסָאב ןיא 1913 ןוי 26 םעד ןריובעג .װָאקינשטאבאט לקסאכ
 ןבױהעגנָא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .(עניארקוא)
 "רעד -- עינאד ;(1932 ,וועיק---װָאקראכ) טנָארפ ןפא :רעכיב .1929 ןיא ןקורד ךיז
 ;(1936 ,װעיק---װָאקראכ) רעפעינד םאב לטעטש א ;(1924) רעדניק ראפ גנולייצ
 ,(1941) געװ ןיא ;(1939 ,װעיק) יינש רעטשרע רעד

 ןעגנולייצרעד ,עריד א :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .(1882--1942) עפָאי לדוי
 -לסעק ןיא ;(1929 ,װעיק) ןעגנולייצרעד ,ףיוה-ּפענ ןסיורג ןיא ;(1929 ,עװקסַאמ)
 יָאר ,סקּוװנָא :ןעגנולייצרעד ,ףמאק ןיא ;(1929 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד ,בורג
 רעד ;(1933) ןעגנולייצרעד ,ּפערט וצ ּפערט ןופ ;(1932) ןלײט ריפ ןיא ןאמ
 ןטלעװ עלא ;(1936 ,עװקסַאמ) ןאמָאר ,למעדייא סָאד ;(19235 ,קסנימ) ןעגנולייצ
 -נולייצרעד ,געװ ןכַײלג ןפא ;(1940) ןאמָאר ,סעכיוק עשירפ ;(1938) ןעגנולייצרעד
 .(1941) ןעג

15 



 "אדלָאמ) ןעילוקס ןיא 1908 רעבאקעד 22 םעד ןריובעג .ריקאי לקנאי
 .סיורא 1931 ןיא .װענעשעק ןיא טניױװ .19231 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנַא .(עיוו
 שיטצװָאס, לאנרושז ןיא ךיז טקורד ."גָאזנַאא גנולמאז א װענעשעק ןיא ןבעגעג
 ."דנאלמייה

 ישודערעס לטעטש ןיא 1910 רעבאיטקָא 3 םעד ןריבעג ןילעי רעײמ
 -רעטנוא רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג עמַאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעד סייב .(עטיל)
 טבעל .1932 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .ָאטעג רעסאנואק ןופ עיצאזינאגרַא רעשידרע
 רענאזיטראפ :ןענישרעד (ןרעּפלעג .ד טימ ןעמאזוצ) םרָאפ-ךוב א ןיא .סוינליוו ןיא
 .(1948 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד ,ָאטעג רעסאנואק ןופ

 -אז) ענשַאקסָאר ףרָאד ןיא 1906 ראװנאי 15 םעד ןריובעג .עירול עטָאנ
 -עפ רעװקסָאמ ןופ גנולײטּפָא עשירארעטיל יד טקידנעראפ .(טנגעג רעישזָארָאּפ
 -רעטָאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנָא .ןעמָאנ סנינעל ףא טוטיטסניא ןשיגָאגאד
 "ךוב ןיא .סעדָא ןיא טניוװ .1929 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .עמָאכלימ רעשידנעל
 ;(1932 ,עװקסָאמ) לײט רעטשרע .ןאמָאר ,טפור פעטס רעד :ןענישרעד םרָאפ
 ;(1937) "םיניכש, ןוא "רישזאסאּפ א ;(1948) לײט רעטײװצ ןוא רעטשרע
 קעטָאילביבױסאמ .ןעגנולייצרעד -- ,"טנעקרעד טינ, ןוא "םאי םאב עביל א;
 א ;ננולײצרעד ,לאודיוידניא רעטצעל רעד :;(1939 ,וװעיק) ןעגנולייצרעד ;(1938)
 ןוא למיה ;(1938 ,עװקסָאמ) ךעלרעדירב ַײײרד :שטאקסוא ענאכ ;קלָאפ ןופ ןוז
 ,(1965) ןאמָאר ,דרע

 "לימ'טלעװ רעטשרע רעד ןופ רעמענלײטנַָא .(1886--1960 עירול ךעיונ

 ןיא .ןלוש עשידִיי עשיטעװַאס ןיא רערעל א ןעװעג .גירקרעגריב ןוא עמָאכ

 לװאז :;(1929 ,װָאקראכ) ןעגנוליצרעד ,ןענערב ןקירב :ןענישרעד םרַאפ-ךוב

 ןלעװָאנ ,טכאנ א טימ רעטלע ;(1932 ,װעיק--ווָאקראכ) גנולייצרעד ,סיפ יד

 רעד ןופ רענייא ;(1935 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד ,ןבעל ךעלנייװעג א ;(1934)

 ,װעיק) ןאמָאר ,שרָאי עילע ;(1936 ,װָאקראכ--וװעיק) ןעגנולייצרעד ,עגנערעש

 "נלײצרעד ענעבילקעג ;(1940 ,עװקסַאמ) ןעגנולייצרעד ,סַאמ עלופ א ;()8

 ,בורג רענעפָא רעד אב ;(1941) ןעגנולייצרעד ,דלאו ןיא ;(1940 ,וװעיק) ןעג

 .(1944 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד

 ּפעינד ,קסװָאקסָאמָאװָאנ ןיא 1900 ַײמ 16 םעד ןרױבעג ןיװעל ענאכ

 'ריב ןסײב יײמרא רעטיור רעד ןיא טנידעג .(עניארקוא) טנגעג רעקסװַארטעּפַאר

 םרָאפ-ךוב ןיא .װָאקראכ ןיא טניוװ .1921 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנַא .גירקרעג

 -ײלק ;(1933) גױא ףא גיוא ;(1929 ,װָאקראכ) רעדיל ,רעַײטשוצ :ןענישרעד

 ;(1941 ,װעיק) סנגייא ;(1934) רימ ןופ ערעגנַיי יד ;(1933 ,וועיק---ווָאקראכ) ןטַײקינ

 רז רעד ףא :רעדניק ראפ ;(1943 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד ,טירט ןוא טירש ףא

 עלעסַײמ א ;(1935 ,וָאקראכ) רעמוז ;(1935 ,סעדָא---וװָאקראכ) רעדיל ,טַײז רעקינ

 -ראכ) רעדיל ,ךעלדנרעטש ;(1937 ,סעדָא) קילסוס ןוא עכרעל א ,זדנאג-דלעפ א ןגעוו

 -עדיל ןוא ךעלעסַײמ --- ךעלרעדירב ןוא ךעלרעטסעװש ראפ ;(1937 ,סעדָא --- וװָאק

 .(1940 ,וָאװל---װעיק) רעדיל ,ָאש רעטוג א ןיא ;(1939 ,וועיק) ךעל
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 רעד ראפ ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .(1877--21946) ןיװעלדאמּפיל
 --1909 ,ענליװ) רעדנעב ייוצ ,ןטפירש :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .עיצוילָאװער
 ,ךוב רעטשרע ;(1934 ,עװקסַאמ) ךוב רעטשרע .ןאמָאר ,עטכאוורעד סעריוד (0
 םערוטש םעד ;(1939) גנולייצרעד ,עקרענַאיּפ יד עקרעמ ;(19234) דנאב רעטייווצ
 1907 זיב 1900 רַאי ןופ ןלעװַאנ ,ענעגנאגראפ געט ;(1939) ןאמַאר ,ןגעקטנא
(1941). 

 רעציניװ ,עשטשיבערגָאּפ ?טעטש ןיא 1917 לוי 3 םעד ןריובעג .װעל עשימ
 ףא טוטיטסנידעּפ רעװקסָאמ ןופ טעטלוקאפ ןשירָאטסיה םעד טקידנעראפ .טנגעג
 עשינאזיטראפ, ךוב ןַײז טימ ןַײרא רע זיא רוטארעטיל רעד ןיא .ןעמָאנ סנינעל
 ןעװעג עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד סייב .(1948 ,עװקסַאמ) "ןגעוו
 שיטעװַאס, לאנרושז ןיא ןעגנוליצרעד יײר א טכעלטנפעראפ .ןאזיטראפ א
 .עװקסָאמ ןיא טבעל ."דנאלמייה

 ןיא .1923 ןיא דנאבראפנטעװָאס ןיא ןעמוקעג .(1904--196) ןאמרצל ןַאעל
 ;(1933) רעפרָאט ;(1932) לגיצ ;(1931 ,עװקסַאמ) לסעג-קירבאפ :ןענישרעד םרָאפ-ךוב
 .רעדיל ךיוא ןבירשעג ןרָאי עטצעל יד .(1936) סעיצאטנאלּפ-רעקוצ

 ץעניװַָאקלָאװ לטעטש ןיא 1913 לערפא 21 םעד ןרױבעג .רעלימ יזוב
 רעװקסָאמ םענופ טעטלוקאפ ןשיטסיװגניל-שירארעטיל םעד טקידנעראפ .(עניארקוא)
 טניוװ .1931 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .ןעמָאנ סנינעל ףא טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ
 ;(1931 ,ווָאקראכ) ךיז ןטַײב סעריומשימ :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .ןאשזדיבַאריב ןיא
 יָאנ ,ןגיובנגער ןרעטנוא ;(1923 ,וועיק---ווָאקראכ) גנולייצרעד ,רעניה עשיטריװלַאק
 "רושז ןיא ךיז טקורד .(1948) גנולייצרעד ,ןאשזדיבַאריב ;(1934 ,עװקסַאמ) ןלעװ
 ."רנאלמייה שיטעװַאס , לאנ

 -אכ לטעטש ןיא 1907 רעבאיטנעס 15 םעד ןריובעג .דומאלעמ םִיאכ
 ןופ רעציזרָאפ סלא רעטעּפש ,טריװלַאק א ןיא טעבראעג .(עניארקוא) טטאוועשטש
 -ץגנָא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .טעװָאספרַאד
 :ןענישרעד םררָאפ-ךוב ןיא .ץיװַָאנרעשט ןיא טניוװ .1920 ןיא ןקורד ךיז ןביוה
 טקורד .(1948 ,עװקסָאמ) ןאמָאר ,דרע ;(1938 ,װעיק) ןאמָאר ,סעיצאקא עדנעילב
 ."ךנאלמייה שיטעװַאס,, .שז ןיא ךיז

 יד ןופ רענייא .(1884--1950) (שטיװַאנאהאק סעכניּפ רע טסינ רעד
 ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .רוטארעטיל רעשיטעװָאס רעשידִיי רעד ןופ רעגיילטנורג
 ןװיטָאמ ןוא ןעקנאדעג :קרעװ ןוא רעכיב עטסקיטכיװ ענַײז .עיצוילָאװער רעד ראפ
 ;(1923--1922 ,ןילרעב) 2--1 דנאב ,טכאדעג :1907 ,ענליװ .(צזָארּפ ןיא רעדיל)
 ךרע רעד ןופ רעכעה ;(1912 ,װעיק) טעבעג ןוא גנאזעג ;(1929 ,וועיק) טכאדעג
 "עבָאב א ;(1929 ,װָאקראכ) ןעגנולייצרעד ,רעטיג ענַײמ ןופ ;(1910 ,עשראוו)
 יייצראפ ,טעטשטּפיױה ַײרד ;(1921 ,װעיק) םיכָאלאמ יד טימ עסַיײמ יד רעדָא ,עסַײמ
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 ,עװקסָאמ} לייט רעטשרע .ןאמָאר ,רעבשאמ עכַאּפשימ יד ;(1924 ,ווָאקראכ) ןעגנונעכ

 ;(1948 ,קרָאירינ) ןליט רעטייװצ ןוא רעטשרע .רעבשאמ עכַאּפשימ יד ;(9
 ןופ, ןאמָאר רעטקידנעראפ טינ ;(1943 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד ,סענַאברַאק
 םוצ ,1 רעמונ ,1964 "דנאלמייה שיטעװַאס, .שז ןיא טריקילבוּפ ,"רָאי ןטפניפ
 .רעביײרש םענופ גָאטסטרובעג ןקירָאײ0

 רעשידנעלרעטַאפ רעד ןופ טַײצ ןיא .(1900-1950 ךאמלעטס ענא
 טקורדעג 1946 ןיא .לארוא:םערָאד ףא גָאלָאעג סלא טעבראעג יז טָאה עמַאכלימ
 ,"טיײליניײא, גנוטַײצ רעשיטסישאפיטנא רעשידִיי רעװקסָאמ רעד ןיא ןעגנולייצרעד
 ,(1947 ,עװקסָאמ)} "לארוא-םערָאד ףא, גנולמאז ריא ןיא ןַײרא רעטעּפש ןענַײז עכלעוו

 ךיז 1919 ןופ .רעטזַאלרַאװראפ א ןעװעג .(1909-1945) ָאטיס לװַײּפ
 -לײטנַָא .טוטיטסנידעּפ רעסעדַא םעד טקידנעראפ .זיוהרעדניק א ןיא ןגיוצרעד
 ןקורז ךיז ןבױהעגנָא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענ
 גנולייצרעד ,40 .מונ זיהרעדניק :רעכיב ענענישרעד ענַײז .ןרָאי רע"20 יד ןיא
 .ראכ) ןאמָאר ,רימ ןענַײז סָאד טָא ;(ןטרָאד) ןעגנולייצרעד ;(1930 ,וָאקראכ)
 ןעגנולייצרעד ?ןעשעג זיא סָאװ ;(1924 ,קסנימ) סעידָאראּפ ;(19232 ,װעִיק--װָאק
 ,רעמוז ,(1939 ,װעיק) עכַאּפשימ רעַײנ א ןיא ;(1935 ,װָאקראכ---װעִיק)
 ,ָאקנעשטװעש סאראט -- ַאטיס ?װַײפ ןוא רעפעפ קיציא :;(1929) ןעגנולייצרעד
 ירד ןיא עידעגארט ,ןטסינַאטנאק :(1939) שזאטנַאמ רעשילאקיזומ-שירארעטיל
 ,(1940) ןטקא

 -עגנַא ןאמוא ןיא 1911 לארועפ 15 םעד ןריובעג .רעקנאילַאּפ לשרעה
 -לימ רעשידנעלרעטָאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנָא ,1922 ןיא ןקורד ךיז ןביוה
 ףא ;(1932 ,ועיק--װָאקראכ) ןליוק :רעכיב ענענישרעד .וועיק ןיא טניוװ .עמָאכ
 -ײיציעד ,טרָאװ סָאד ןעמונעג ןבָאה םינייקז ;(1934) ןעגנולייצרעד ,גערב םענעי
 ,לטעטש ןיא טסאג א ;(1927) ןאמָאר ,שינעגעגאב עטייוצ יד ;(1937 ,װעיק) גנול
 ןעגנינעכייצראפ רעפרָאדנינלאק ,סעפעטס עטילבעצ ףא ;(1938) רעטקאנייא
 -- יינוד זיב רעטסעינד ןופ ;(1938) ןאמָאר ,רעכאמנפיז רעד לעיוש ;(1928)
 עַײמש ;(1940) גנולייצרעד ,עשַאי רעטעפ רעד ;(1940) ןעגנונעכייצראפ רעבאראסעב
 ;(1948) עװקסַאמ -- עגאלפוא עטרעסערגראפ ,עטייװצ ;(1940) ןאמָאר .,ןעלזאג
 .(1943) ןעגנולייצרעד-טנַארפ ,עמַאקענ

 ,עקירעמא ןיא טבעלעג 1910 זיב 1907 ןופ .(1889--1952) װַאסרצּפ לעומש
 ןופ ןײרא רוטארעטיל רעשיטעװַאס רעד ןיא .ןקורד ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע ּוװ
 "רעד ,טױרבנרַאק :ןענישרעד רעטעּפש ."ךעלברעש, גנולייצרעד ןַײז טימ 2
 ;(1931 ,וָאקראכ--ועיק) ןאמַאר ,עיצאטקארטנָאק ;(1928 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצ
 'רָאפ ,ָארטעמ ןופ ןשטנעמ ;(1933 ,עװקסַאמ) ןעגנולייצרעד ,טכאנ ןוא גָאט
 "ראפ ,קלָאפ זיא ןעמָאנ ןַײד ;(1939) ןעגנולייצרעד ,סערציוא ;(1935) ןטערט
 -- דנאבראפנטעװָאס ןופ ןדלעה ןגעװ ;(1944) רענאזיטראּפ ןדִיי ןגעװ ןעגנונעכייצ
 ןופ דלעה רעטלּפָאד רעד -- שטיװעקשומס װַאקאי ;(1940) יקסװָאקשַאמ  וָאקאי
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 דנאבראפנטעװַאס ןופ דלעה רעד -- װַאלכַאכ עשיומ ;(1941) דנאבראפנטעווַאס

 ןשיגרולאטעמ רעװסיל םענופ עטכישעג יד -- ראװָא ןלופמור ןופ ךעלטעלב ;(1946)

 ,ןטנעמגארפ עקינייא זיולב טכעלטנפעראפ .(לארוא) דָאװאז

 ישז ,ראבויל ןיא 1911 רעבאקעד 31 םעד ןריובעג ןאמקילאפ לעיכעי

 ןשיגָאגאדעּפ ןוא םוקינכעט'טסנוק א טקידנעראפ .(עניארקוא) טנגעג רערימָאט

 "לײטנָא ."קיװעשלָאב ,,/ דָאװאז רעװעיק ןפא רעסיגלָאטש סלא טעבראעג .טוטיטסניא

 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענ

 בײהנָא ;(1937 ,װעיק) סעקּפָאס ןשיװצ :רעכיב ענענישרעד .וועיק ןיא טניוו .1

 "גולייצרעד טנַארפ ,רעַײפ ןיא עביל ;(1940) ןלעװַאנ ןוא ןעגנולייצרעד ,גנילירפ

 ןַײש יד ;(1945) ןעגנולייצרעד ,דנאל ןַײמ ןופ ןשטנעמ ;(1943 ,עװקסַאמ) ןעג

 .(1948) ןאמָאר -- ָאטעג ןיא דנאטשפוא ןא ,ךערזימ ןופ טמוק

 ענענישרעד .1921 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .(1901--1965) ןאהאק םָארװא

 ,עװקסָאמ) גנולייצרעד ,רעקלא ןופ ןשטנעמ :(1923 ,װעיק) רעדיל ,ןבראק :רעכיב

 :(1930) ןעגנולייצרעד ,רעקיטשכַארב ;(1928 ,וָאקראכ) עלעװָאנ ,רעזאכ א ;(7

 סעקשטינדנעמעלאכ ;(1931 ,קסנימ--ווָאקראכ--עװקסָאמ) גנולייצרעד ,דראגנאווא

 ,עיגרענע :(1932 ,װעיק---װוָאקראכ) ןאמָאר ,ןרעינעשזניא ;(1931 ,עװקסָאמ) לאפכרוד

 ןרא ;(1934) עמעָאּפ ,עילָאּפירט ;(1934 ,װָאקראכ) ןעגנולייצרעד ;(1933) עסעיפ

 יד ;(1935 ,ָאקראכ--װעיק) ךוב רעטשרע .ןאמָאר רעשירָאטסיה --- ,ןאמרעביל

 ילטיה עטסעב סָאד ;(1935) ןבעלילוש ןקילָאמא ןופ ןדָאזיּפע ,עטָאר ענעדלָאג

 ןא -- ,עקטאיּפָאלינג ךַײט םאב ;(1936 ,סעדָא--װָאקראכ) רעדניק ראפ גנולייצרעד

 רעדניק ראפ סעסַײמ ;(1937 ,ווַאקראכ) ןבעל סמירָאפס-רעכױמ עלעדנעמ ןופ דָאזיּפע

 "קאנייא ייװצ ;(1939) סעלעװָאנ ןוא סעטכישעג ,עטנעָאנ ןוא ענעגייא :(1939 ,וועיקו

 1944(1 ,עװקסָאמ) ןאמָאר ,דרע רעזדנוא ףא ;(1929) ןעגנולייצרעד ייווצ ;(1939) סרעט

 ,"טַײהַײרפױגרָאמ; ןיא טקורדעג שידִיי ןיא .שיסור ןיא 1961 םעכיילא-םעלַאש

 רעטצריקעג) ןאמָאר רעשירָאטסיה ,ןסיװעג ןוא ןכערבראפ ;ןאמַאר ,(קרָאי-וינ

 11 ,10 ,9 .מונ ,1965 ,"דנאלמייה שיטעװָאס , לאנרושז ןיא טריקילבוּפ טנאיראוו

 ןי 22 םעד טנָארּפ ןפא טכאלש ןיא ןלאפעג .(1909--1944 ןאהאק עילצ

 ןוא סוטיטסנידעפ ןיא ,רעטסוש יד ןופ לושכעטּפָארּפ רעד ןיא ךיז טנרעלעג .4

 ןוא ןעגנולייצרעד :רעכיב ענענישרעד .1928 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנַא .רוטנאריפסא

 --װעַיֹק) ןעגנולייצרעד -- ,סרעטסיולק ןָא טָאטש א ;(1932 ,קסנימ) ןרויטאינימ

 "ראפ ;(1937 ,סעדָא--וװָאקראכ) ןעגנולייצרעד ,לדניזעג קידעבעל א ;(1936 ,וָאקראכ

 .(1940 ,קסנימ) ןעגנולייצרעד ענעדייש

 ,עװאסאכ לטעטש ןיא 1911 טראמ 10 םעד ןרױבעג יק סנאיובַאק יזַאמ

 1934 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .םוקינכעט ןשינאכעמ א טקידנעראפ .טנגעג רעוװעיק

 רעטכָאט סלעװָאק םעד :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ןיא

 ."דנאלמייה שיטעװָאס, .שז ןיא ךיז טקורד .(1940 ,וועיק)
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 רעד ןיא 1917 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .(1896--1940 קאבלוק עשיומ
 ןוא רעדיל ;(1920 ,ענליװ) םיריש :רעכיב ענענישרעד .עסערּפ רעשיטסינומָאק
 עטלײװעגסיא ;(1922 ,עשראו) רעדיל עַײנ ;(1929 ,קסנימ) 1928--1917 ,ןעמעָאּפ
 ךעישָאמ ;עמארד ,קנארפ וװעקנאי ;(1926 ,ענליוװו רעדנעב 3 ןיא קרעװ
 רעטשרע .רענאינעמלעז ;(1926) ןאמָאר רעניילק ,קיטנָאמ :עמארד ,םִיארפע ןעב
 עמעַאּפ ,דלָאראה דלַײשט רענסיד ;(1935) ךוב רעטייװצ ;(1931 ,קסנימ) ךוב
 ,(1934) רעדיל ענעבילקעג ;(1933)

 -קוא) ענשעװָאלס ןיא 1896 רעבאקעד 12 םעד ןריובעג .סינּפיק קיציא

 :רעכיב ענענישרעד .װעיק ןיא טניוװ .1922 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .(עניאר

 ;(1926 ',װעיק) קינָארכ א -- ,געט ןוא םישָאדאכ ;(1923 ,װעיק) רעדיל ,ןסקָא

 רעד קילעז ;(1930) ןעגנולייצרעד ;(1929 ,וָאקראכ) ןעגנולייצרעד ןוא סעסַײמ

 רעד -- ,ןטסענ עװערַאכ ;(1923 ,עװקסַָאמ) ןעגנולייצרעד ערעדנא ןוא טסידאר

 ,דנאל א ;(1933) 1922--1922 ןעגנולייצרעד 12 ;(1933 ,וועיק--ווָאקראכ) ןעגנולייצ

 -- ,רַאי קידכעלַײק א ;(1937 ,װעיק) רעדיל ,טלעװ רעצנאג רעד ראפ טנייש סָאװ

 ןטקא 3 ןיא עסעיּפ ,ץנאט א טייג עװיר-ענאכ ;(1938 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד

 ןיא ןאמָאר ,בוטש יד ;(1939) ןעגנולייצרעד .ןרָאי עגנוי יד ןופ ,(1939 ,וועיק}

 -ליב -- ,טייג טײצ יד ;(1940) ןעגנולייצרעד ,ןבעל םעיײנ םוצ ;(19239) ןלייט ַײרד

 ץלעטעטש ןַײמ :;(1960 ,קרָאיהינ) סנגעװרעטנוא ;(1940) ןעגנולייצרעד ןוא רעד

 ("עמיטש:סקלָאפ,; גנוטטַײצ רעד ןיא טריקילבוּפ .1962 ,עשראו) ענשעװָאלס

 -ןיק ראפ רעדיל ןוא סעסעיּפ ,ןעגנולייצרעד ,ךעלעסַײמ לָאצ עסיורג א טקורדעגּפָא

 .רעד

 "װערַײמ) ענדָארג ןיא 1900 לערּפא 18 םעד ןריובעג ןיבאר ףעסיוי
 'ניא ןשיגָאגאדעּפ רעװקסָאמ םעד טקידנעראפ .רעצעז סלא טעבראעג .(דנאלסורסַײװ
 טניוװ ,1923 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .רוטנאריפסא ןוא ןעמָאנ סנינעל ףא טוטיטס

 ;(1930 ,עװקסַאמ) ןעגנולייצרעד ,גנורעטַײל ןיא :רעכיב ענענישרעד .עװקסָאמ ןיא
 געט ןיא ;(1930) ןאמָאר ,רעדניקרעטסעװש ;(1930) ןעגנולייצרעד ,ןכאילש עטיירדעג

 ,ןבעל רימ סָאװ טימ ;(1921 ,װעיק---װָאקראכ) גנולייצרעד ,ךָאװטימ ןטימ ןופ
 ןפָא זיא געװ רעד :;(1932 ,עװקסָאמ) ןאמָאר ,ןיבוד יזוב ;(1931) ןעגנולייצרעד
 ,ןבעל רימ ;(1947) ןעגנולייצרעד ,ענעגייא עניימ ;(1935) לייט רעטשרע .ןאמָאר
 ןיא -- לייט א .שיסור ןיא טריקילבוּפ) ןאמָאר ,ןאמעינ םאב ;(1948) ןעגנולייצרעד
 שיטעװָאס, .שז ןיא טריקילבוּפ -- לייט רעטרעפ ."עמיטש-סקלָאפ , רעװעשראוו רעד
 .(6 ו5 .מונ ,1967 "דנאלמייה

 -קוא) עצינסַאס ןיא 1908 טסוגװא 23 םעד ןריובעג .װָאק ניבאר לש עה
 -ניא ןשיגַאגאדעּפ רעװקסָאמ ןופ טעטלוקאפ ןשירארעטיל םעד טקידנעראפ .(עניאר
 ךיז טקורדעג .ןאשזדיבָאריב ןיא טניוװ .1928 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטס
 -מייה שיטעװַאס, לאנרושז ןיא ,עסערּפ רעשידָאירעּפ רענאשזדיבָאריב רעד ןיא
 ."דנאל

 רעגאז לטעטש ןיא 1896 רעבאיטנעס 24 םעד ןריבעג .ינמוזאר קראמ
 ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .עגיר ןיא טניוװ .1921 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .(עטיל)
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 ;(1928) ןעגנולייצרעד ,ךעלסעגרעטניה ;(1924) ןלעװָאנ ,ןיּפש יד אענארא :עגיר ןיא
 -ַאנ ,ביטש ןיא ןשטנעמ ;(1929) רעדליב"עזַײר ,ןטלאטשעג טנזיױט ןופ דנאל סָאד
 עכעלמיטסקלַאפ ,דאבאכ עקטָאמ ;(1936) ןשזאטרָאּפער עשיטסאטנאפ :(1925) ןלעװ
 ."דנאלמייה שיטעװַאס, .שז ןיא ךיז טקורד .(1940) עידעמָאק

 -.סנימ םעד טקידנעעג .קסנימ ןיא 1906 ַײמ 15 םעד ןריובעג ןיבור עק װיר
 .עימעדאקא-טפאשנסיװ רעשיסורסַײװ רעד אב רוטנאריּפסא ןוא טעטיסרעװינוא רעק
 -ַארּפ ,רעקיטירק סלא קיטעט .עװקסָאמ ןיא טניוװ .1931 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא
 ,עװקסַאמ) ץערעּפ שובײליקַאכצִיי :ןענישרעד םרָאפ-ךוב ןיא .רעצעזרעביא ןוא רעקיאז
 --עשראו) קרעװ ןוא רעבַײרש ;(1943) ןעגנונעכייצראפ ,ןעיורפ עשידִיי 1
 .(1968 ,עװקסַאמ

 .סַײװ) עװסָא לטעטש ןיא 1886 ראוונאי 18 םעד ןריובעג .ס עװיר לקנאי
 רערענַאיצילַאװער רעד ןופ רעמענלײטנָא .רעדַײנש רעטעברא ןא ןעוװעג .(דנאלסור
 -עגנָא .דרערעטנוא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןא .גנוגעוואב
 ,דרערעטנוא :רעכיב ענענישרעד .עװקסָאמ ןיא טניוװ .1912 ןיא ןבַײרש ןביוה
 ;(1931 ,ןטרָאד) ןעגנולייצרעד ערעדנא ןוא םאי םאב ;(1929 ,עװקסָאמ) ןעגנולייצרעד
 יַארכ ,ָאבמעזד ןאי ;(1935 ,קסנימ) גנולייצרעד ,גנוטיירגראפ ןופ געט ןיא
 געװ רעד ;(1941 ,ןטרָאד) ןאמָאר -- ,סעכיוק ענעגרַאבראפ ;(1938 ,עװקסָאמ) קינ
 ,(2 .מונ ,1965 ידנאלמייה שיטעװָאס, .שז) ןאמָאר -- ,גיז םוצ

 -אקסאו ףרָאד םעניא 1908 ראונאי 15 םעד ןריובעג ןאמטכעש ילעצ
 -וֹּפ רעסעדַא םענופ טעטלוקאפ ןשירארעטיל םעד טקידנעראפ .(עניארקוא) ישטיוו
 ,עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמענלײטנַא .טוטיטסניא ןשיגַאגאד
 -ךייש ןפא :רעכיב ענענישרעד .וועיק ןיא טניוװ .1927 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא
 רעטשרע .ןאמָאר -- ,סעשזעמ עטרעקאראפ ;(1930 ,וָאקראכ) ןעגנולייצרעד ,געוו
 ,רעדלעװ רעסעילָאּפ ;(1936 ,ןטרָאד) ךוב רעטייװצ ;(1932 ,וועיק---ווָאקראכ) ךוב
 ,עװקסָאמ) ךוב רעטייװצ ןוא רעטשרע .ןאמָאר ,ווערע ;(1940 ,וועיק) ןעגנולייצרעד
5. 

 -ךאו לטעטש ןיא 1913 טראמ 12 םעד ןריובעג ןאמבַײרש ?עִיכעי
 ,1935 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .רערעל סלא טעבראעג .(עיבאראסעב) וועקשאר
 .(1946 ,עװקסָאמ) סרעמוז ַײרד :םרָאפ-ךוב א ןיא ןענישרעד .ווענעשעק ןיא טניוװ
 ."דנאלמייה שיטעװָאס, לאנרושז ןיא ךיז טקורד

 .נאירבערעס יי



 טלאהניא

 . . . . טפאשרעװאכ .קושטבא םַארװא
 לביטש א עגַײט ןא ןַאטרעבלא רצײמ
 . . . + + + + ןעלצרַָאװ ןאמטלא פצשיומ
 . . . . + ץראה ןדלָאג א דנאלרַא לשרע ה
 . גנאגפוא רעײנ א .סעשזרַאב רָאדאװלאס
 ענעסקאװרעד ראפ ךעלעסַײמ .לָאװמיוב לכָאר
 . . ךאילש ןטײרב ןטיפ ןײטשַאלב שריה
 , . גנלירפ .ןַאסלעגרע ב דיװַאד
 . לקישטייראנמָאק עקדי .רענידָאג לצומש
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 . עקװעַײשטָאלַאװ ףא שראמ א ןײטשדלַאג עשיומ
 . קָאטש ןטנַײנ םעד ףא .ראטנַאג םַארװא
 ןטסירָאטקארט יד ןופ עבָאב יד ןָאדרָאג עילע
 רערעש רערָאשטעּפ רעד .ןַאדרַאג לצומש
 . . . + צקלאמ עבָאב יד ןאמשרָאג עריש
 סמעכיילא-םעלָאש .יקצינבוג רעדנאסקעלא
 . טַײהדניק רעד ןופ גנולייצרעד א ןעג עיװעט
 . . טכאנ א רעניא ןיא ןיבָאד שריה
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 ט
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 טערטרַָאּפ

 . טערטרַאּפ סרעסײק םעד .יקסלָאּפַאגלָאד קעדַאצ
 .טנאה רעד ףא םארש א טימ יורפ א .לעינאד .מ
 . 2 6 + + + + + רעדירב .האיטכעד עטַאמ
 . לסעבעלאב רענליװ סָאד .רעקורד עמריא
 . . טולב ןגײא ןאמרעסאװ צבויל
 . לסעג'םעליוסעב ןופ ןעכטערג .ףָארדנעװ .ז
 . . . +. קידלוש זיא רעװ .עטירעװ ל?צומש
 ןגעװ עטצײרקעג ףא .עראבאז ןאטאנ
 . א 6 א 6 + + טגעה .ןאמרעבליו םיאכ

1 

+ 
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 . .  ייןייֵלא ,וינענוז לא .װַָאקינשטאבאט לקסאכ
 ' ' +. י ןגינ סעמאמ"עטאט .ר יקאי לקנאי
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 1 9 1 * ' : ט ' ט ' : ט ט ֿ גצוו ןכַײלג םוצ 'ל פ ַא י ְל ר ו י

 6 ט ט + * ט 9 ט ט 3 ט יייֵדָא טשרע ךיז טבייה סע 1 ש 5 4 ל ר צ לל ֿמ

 א א, . 6 6 . . . צץשאּפ ףא טכאנראפ .עירול עטָאנ
 א שש. . 6. . . . ּפעטס ןיא דיק א .עירול ךעיונ
 שש שר. ר. . . . . . . ?ירבָאב עילמ .ןיװעל ענאכ
 0 א אש . . . . . . . . אוטָארט רעד ןיװעלױךאמפיל
 א א, 6 . . . . . ןצמָאנ סנטאט ןַײמ .װעל עשימ
 א אש. . . . . . . רצליטסקעט ןאמרעל ןָאעל
 אש. גר... 4 . . סכעױנ לרעפ .רעלימ יזוב
 0 1 4. . . . . צגַײט ןיא שינעגעגאב א דומאלעמ םִיאכ
 אש. 2 6. + . סעלעשנא לשעה .ועטסינ רעד
 א... . . . "*ףניפ ןופ עקנומָאק יד, .ָאטיס לװַײפ
 א 1 א 6 6 6. . רעכעב א ףא לעמעג א .ךאמלעטס ענא
 ( ש . . . . . . . ןילרעב--ענשזארד .רעקנאילָאּפ לשרע ה
 א שש גר... . . . . . לצקינַאמראה .װָאסרעּפ לעומש
 אש, . . . . . . ..80ט8550ת26ג4 ןאמקילאפ לעִיכעי
 1 שש 0 א... . טעלטא רעד .ןאהאק םָארװא
 0 שש, . . . . . . סרעטסילק ןָא טָאטש א ןאהאק עילע
 . 1... . . רעדורברעטוג ,טכאנ עטוג א יק סנאירבָאק יזָאמ
 א... א א א. א. . . . . צטלא יז .קאבלוק עשיומ
 , . . . . . . . . . ףצעלריּפאּפ סענאדָאב ןופ .סינּפיק קיציא
 6, . א... . לעדניק עריא טימ לכָאר ןיבאר ףצע סיוי
 4... . . . . . ףךײה רעַײנ א ןופ .װַאקניבאר לשע ה
 1 א שש 2 6 2. . . . . .ןטעלעװָאנ .ינמוזאר קראמ
 עג. . 6 + . . לסעג קיטַײז א ןיא ןיבור עקװיר
 א, גר... . . . . . רָאּפ ןצעז רימ .סע װיר לקנאי
 שש... . . . . . .לויטָאמיּפעטס א ןאמטכעש ילצ
 8, . 6 . . . . צכולעמ--עכַאעמ .ןאמבַײרש לעִיכעי
 ןרָאטװא יד ןגעװ סלעידעי עשיפארגָאילביב-ָאיב עצרוק ינאירבעצרעצעס יי

 ר שא א. א א א א א גר. א.ג . + . . . +  ךוב םענופ



 220088381 םםעעעוסעאזזא

 סט08810ס0עאעזא 111641 7121

 (1186 6806040802/ 430ו86)

 2(. 6608610844/4 תעס216ה8ע , 1969 ז, 894 סזמי
 ם. 3. 1907 ז- אט 68.
 עסתהאזסמ 176 1. 168
 גצתסנאגגא /. 12 8
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